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Privilegie.

DE Staten Generael der vereenichde Nederlanden hebban ge-

confenteert ende geaccordcert,confènteren endc accorderen
mits defetijdat VVilhem laniz. Boeck-vercoopertot Amftelredam-
voorden tijtvan vijfjaren naeflcomende alleene inde vereenich-

de Provintienfalriiogen drucken,doen drucken,endc uytgeven fè-

ker Boeck geintituleert Danielts Heinftj NederUntfche Po'émaUy hyeen-

'vergadert door Vetrum Scriverium. Verbiedende alle ende een yege-

lijck Ingefètenen van defeLanden 'tvoorfz. Boeck intgheheel, ofte

ten deele,intgrootjoftecleyne,in ecnigeïpracckejbinncdcvoorfz.

tijt van vijfjarenna tedrucken en uyt te geve, oft elders nagedruét

inde vereenichde Provintien te brengen om te vercoopen , fbnder

confent vanden voorfz.Willem fanfz.Op de verbeurte vande voorf^

nagerlrude exemplaren , ende daerenboven inde fomme van ére»

Ghedacn ter vergaderinghe vande Hooghrgemelte Heeren Staten.^

Generaeli Ins'Graven-Hage den xxviij Odobris c I d I d ex v.

A. V. M A T E N E s s E vidit.

Ter ordonnantie vande Hoogh-gemelte Heeren,

Staten Generael

A.ERSENS..



^ ,
Aen den Edden Heer,

^n Mijn Heer

lACOB VAN DIICK,
Ambajfadeur ordinaris

uyt den name ende vanwegen des Dooiiuchtichften en Groot*

machtichften Heer ende Koninck Heer G v st a e f, den

II van dien name der SvvEDEN, GoTHEN* Wen-
den Koninck ende erfF-Vorfl, Groot-Vorft in

FiNLANDTjHertochtot EstHEN
ende Westmanlandt;

reftderende byde Hooge tj^og. Heeren de Staten
GENERAEL^^r vcreenkhdc Nederlanden .

iiN HEER, de Poet Horatius recht ge-

borenom de fbthcyt van zijnen tijdt,

die niet cleyn en was , te befpotten,

fiendedateen groot deel vande Ro-
meyncn door de grootc fbeticheyt

vande Grieckfchelprake.haer eygen

teenemael^raren vergetende, ende aen een fijde let-

tende 5 feght dat hy oock de lèlfde fbtheyt begonnen

hadde, doch dat Romulus , den eerden vader ende

oorlpronckder Romeynen, op eenen nacht by hem
<juam omtrent den morgenftont, als de dromen ghe-

ineenelické vvaer vallen,ende feydehem in zijn oorej

Dathy dedegelijck degene die hout int wout dra-

genjdaer het doch maeralte veelen waft. Hetfclfde

mochtmen nietfonderreden feggen vanonfe landC

luyden^ die doorgaensde Romeynen ende fomtijts

(y) ij ooc



4 Voor-reden.

oockde Griecken, fbo veel toegeven, datzy hare ma-,

nieren, fprake,fchriftenleeren,ende daer in foo veel

rijdt hefteden ende toebrengen^datzynieuwcrs vrem-

delingen en fijn dan in haer vaderlandt, nieuwers en

do]en,en ftameren,belacchelicken fijn dan daer zy ge-

boren fiin
5
geen talen min en konnê,enleeren,en ver-

ftaen , dan die haer de nature ende hare ouders geleert

hebben. De Italianen fiin deeerfte die in onfetiidt de

geleertheyt ende bynae teenemaelvervallen fprake der

Romeinen weder opghebout ende verciert hebben

:

maer hebben daerentuflchen nietvergeten haer eygen..

De geleerde Pctracha, die foo veel intLatiin gedaen

en befchreven hadde,heeft driemael grooter eer in züit

moeders talebehaelt,ende is veelmeer bekentgevvor-

den doorziin Tofcaenfchenianck, als door alle het

geen dat hy aenden dach gebrocht heeft. Politianus

heeft hem by ziinegroote vvetenfchap, noch oock by

den Grieckfchen ende Romeinfchenfanck,die hem
defufters van Apollo ibo mildelicken uytgcdeelt had^-

den,niet konnen houden,lbnder de Italiaenfchepoëiy

tegedencken. Sanazarius en is niet te vreden gevveeft

dathy den Koninck endevorft aller Poëten Virgilius

in de oudeRoomfche fprake hadde derven beroepen^

heeftoock moeten toonen vvaer hy gheboren vvas,^

ende niet ondanckbaer te fiin tegen hetlandt dat hent

^oorghebracht ende opghevoedet hadde : heeft der

halven ziin ibete Arcadia in ziirt eygen tale uytghe-

glieven* La Vrancriick, onder veel andereh die nie t
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te vergheefs voor de deuren van Calliope gheclopc

hebben, endedoorhaergeleertheytopde koetfe des

Faemsgheraecktfijn^is Petrus Ronfardusten leften

voort gekomen , den wekken men feght dat tvvaelfF

geheele jaren befich is gevveeftomhem inde Grieck-

fchetaleteoeffenen : (van vvaer allegeleertheyt ende

vvetenfchapontfpruyt: maerinfonderheytde Poëfy

haereneerftenoorfpronck^konfte, aerdtende foetic-

heyt ontleent: ) alleenlicken om in zijn eyghen talete

fchrijven, ende de macchdekens van Parnaffus na zij

a

vaderlandt te treckcn. Het vveick alfoo hy hadde be-

ginnen te doen, heeft terftont alle de gheleerden van-

ganfchVranckriickals betovert, ende niet min loff

ende eer ingeleyt,dan ofhy onder de eerfteGriecfche

ofte Latijnlche fchrijvers plaetfe verdient hadde . jae

heeft van ziinen Koninc groote gaven ende een rij ck

incomen daer door verkregen. Van gheliicken yver

isgevveefliSaluftius Bartas, die by velen nier min ea

vvertgeprcfèn,fbnderlingein het aenfien van ziin ge^

leerthey t ende de heylige ende hoge fhoffe diehy ver-^

ko{èn heeft. Ontallicke'mecrgeleerden hebben haer

aldaermet haer eygen tale bemoeyt, en die altiitghe-

tracht te verheerlicken. Veel Spangia^rts oock
mede en hebben Spaengien niet vergheten , ofte

ly fchoon inde Latijnfche iprake hadden coanen uy^-

munten, ende ièlfRomen beftrijden. VVy alleen on-

danckbaer tegen ons landt,ondanckbaer teghen onfè

ij^rakejiebbeatotnochtoemeeftal of de ielfdc ver-

(^) lij a-chc;
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acht ofte laten fchofficren van die gene die gheen an-

der en condcn, ende teenemael blindt ende onweten-

de waren. Daervvynochtans connentoonen, datjac

felf devoornaemfteFranibylcninde hare veel fautcn

begaen hebben,niet lettendeopdentoonende mate

vande woorden, die2ymerck:clicken ghewclt doen.

Gelijck oockmeeft deon{è,dietot noch toe eenich

gedicht in haer moeders taleghefchreven ende uytge-

gevenhebbé. Doch gelijck de Pobïygeenverftanten

can beminnê, dan dathemelfch ende volviers is, niet

en behoorde by de handtgenomen te werden>dan van

yemanr dieby naein alle wetenfchap ervaren,ende

indeRoomfche ende Griecxfcheteenemael thuys is:

£bo hebbenwy reden om deonfe gheluckich te ach-

ten, als diegene die door de wetenfchap van andere

haer over al bekent ge mae<5t hebben, om haer eygen

dencken. VVy fullen hier niet iègghen hoedanich

onfe Poëet is, die felveoveral in ander talen fpreed^

maer veel liever op hem verfbecken , dat hy t ten be-

ftca wil houden dat zijne Duytfche vruchten, die

van hem felf nauwelicken int licht te verwachten

waren, hemdooreenfoetedieverije(ghelijckals wyt

duydcn) afliandichghemaeckt fijnde, aldus nu voor

den dach comen. D e s e en hebbe ick niemandt,dan

uwe E* mijn Heer,connen toefchrijven. Want het

fydat ick de Poëtaenfie, weet dat hyin niemandt

meeren is gehouden: het ly dat ick overlegghe wat
reden dat hy heeft > en can niet vinden dachy beter

foude
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fbudeconnen oordelen. Vvvedeuchtende weten-

fchap die Holland voort-ghebracht heeft, en heeft

Holland niet connen behouden: midts ander Prin-

cen die gevrijt, ende haer ontrocken hebben : de

vvelcke uwe E. tot den hoochften ftaet verheven

hebben, die eengroot gemoet can wenlchen ende

een Koninck geven. Doch het hert, de liefde, het

gemoet is by zijn vaderlandtgebleven. Hetwelcom
te meer te laeten blijcken,ghyons oocuvve edcleie-

ghenwoordicheyt ghejonthebt, ende uwe vvoon-

plaets hiergecofèn. Alwaer ghy voor een voefterheer
ende vader der geleertheyt bekent^ ende alle daghen

meer ende meervermaertvverdt:foo dat alle cloec-

ke verftanden ftrijden ende t famen fpannèn om uwe
loiFendeeer te verbreyden.-diegelchildertin het wit-

te veltvan Mnemofyne, door den tijt fal breken, ende

uwcdeuchden eeuwichcnde onfterflickmaecken..

VVaervan de Koninginne is een ongelooflicke foe-

ticheyt van aert ende beleeftheydt5die,ghelijckde

Magneetfteen hetijfèr, de herten van de werelt nae

hem tred,ende haer felven vergetende byuwe E.doet

woonen. De groote Ariftotclesvande deuchtfpre-

bende,{ègt datter een gebreck oft ondeucht is,die alle-

menfchehcke te boven gaet, endedaeromde wilde
heeften moet roegefchreven werden,ooc als fy in de

menfchen wortgevondê; daerby een deucht verha-

lende,denwekken alleen de Goden endede Helden

hebbe. Hetwek hy bevefticht met de woorden van;

Pria.-
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Priamus,die van HedorbyHomerus alfo (prccckt:

*Av^i; yi ^v^T^Tïéiiq ijLL^^vcojy d>7\cl B-eoïo. Dat is

:

Hyfcheen poorpvaer tefijn met van een tnenfchgekomen^

Miicruyt den hemelfelfoor^ronckelkkgenomen.

De fèlve befpeurenvvy alle daech in fbmmighe , doch

feer vveynichrdie met een byfbndere minlicheyt van

manieren ende aenlockende reden haer fb dragen,dat

2y boven hacr fortuyne fijn, ende haer oorlpronck

merckelicken te kennen geven. Hetfelfde fien vvy,

mijn Heer, inuwe E. Den welcken ie niet te vergeefs

en acht uytonfelofFelicke ftadtvan Haerlem geljpro-

tentevvefèn [it^zcv inneicooc mede mijn nietwey-

nichenverheughe,alsfijndeuvveE. landCnan ende

mede-burgher ) daer onder andere konflen,oock de

weerde Boeck-druckerye hacren eerften oorfpronc

(elders by onstebewijfen) heeft ghehadt.die uwe E.

vvelènde een voorftander allergeleertheyt ende wij i-

heyt,daerdefeIfdeyoefterende onderhouder van is,

fbo verre boven de nijdt ende doodt fal verheiFen , als

uwe deuchden haer airede boven hctgemeyne volc

ende haer oordeel verheven hebben. VVaer acn niet

en twiifelt,die dit fchreefop den naeftleftenNovem-
brisdeslaers cId Id c xv.

Htte Ed. hertiwM^e vrnndc ende diender

PETRVS SCRIVERIVS
Aen



Aen den felfden.

NEerlANDSCHE Foefy^nict minderds de Griecken,

EntOHdeRomêvua^S'.roertnwvry wwe ^pieclê^

Van onjen Hejnsgeleert: Godin^doet die nu aen:

Redvpatghj recken kont.la^t al het anderfiaen.

Ghj "vveetvpaer sGrapen-Haeg^deTempe^an ons landt

Ntet verre "vande Zee en Schevelijnjchejiranden,

Induyn en hop leyt: "uHecht daer, "vltegtjpoedtch heen ,

Tot wvven voefier-heer.ghy weet vptedat ick meen.

Vliecht naerden 'vpij^enDijc'vermoeytvan Coninxfakéy

Envpilt hem met wvp lujt een vpejnichien vermaecke.

Als tHofffal hebben tz^ijn^ en als hyniet en doet,

Neemt danuvp uyrevpaer/upent da nahem de voet.

Ghjfult (en twijvelt niet)feer aengenaem hemweCen^
Enfalveellieveru danjemandt anders lefen.

Al ft/n hem welbewufi defpraeckenaltemaely

Soo is demeejie luji tot zjijne moeders tael.

Tael ongelooflick foet , princes van alle taeleny

Geboren om de croon van anders hooft te haelen:

Volfinsy voldeftichejtSy volluyflersjanck en ruymy
En die vvelmtjjen kont het over-zj^efchefchmm,

Tael rijck en onvermenght : taelom ten toon te dragen:

Godiny die niet behoeft een vvoort te loopen vra^ren^

En halen tot uvp hulp, tael vangeluckrchflachy

Dieganfch Europa doorde taelen trotjen mach»

(^^) Schier
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Schier d'outfie diemen vindt : nietom te wederleggen

:

Hj hoge "vande zJjn^ die 'vpil : "upjpillenfeggen

Dat onje taelde haerfoo ver te hopengaety

Als van dejpparte nacht de helderfonnefiaet*

En om dat vpy den trots van Vrancrjjc hier aenraecken
,

Soojegt haer dat vpel eer haer volckerendm [praecken.

Die tael die daer nu is,die comt van vreemt gefbrns^

En uyt een anderhoeckgesproten lejtdaer fhuys.

Van onfe Duytfche tael de Franfman is gevpekeny

Genootdruckt zjjnenhalsirit Roomfche iuck tejieken.

En van het vreemde volck.tppelck nemend infijn lanty

Is daer met zjjngevpelt een nieuppe taelgeplante

DeesIpreken zjy daer noch : haer ejgen is verlooreny

Die vpasgemeen met ons: men fprack daerfoo te vooren

Gtlijckmen hier te landt noch isgeppoon te doen

:

VVy houden onfe taely vpy fijn noch even coen,

jMaerVrancrijckisverheert.enhoutnietopvan pralen

:

Zj dencken niet vpaer haer denaem komt vande VValcn^
in ntetyOm dat haerjpraeck bj minÜen ende meeil

Geppijfelt en verppaelt vpeteertijdts isgeppeeft?

O Gallifondergall, ghy liet ufoo manieren !

Daer tegen fijn vpy nochgebleven Bataviereny

Geen dienflbaerheytgheppent : en op een vrijengrondt

Isi dat vpy noch van outs behouden onfenmont :

Van meynant niet gefnoert,van niemant niet gebonden^

lain hetminfle niet vanyemantoocgefchonden, (maecht

VVechyVpech.uyt heemfchgedrocht.de Vlaemfchefoete

Diefalvpelfchtcken^ dat zy Hollandtvpel-behaecht:

De
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De Gentfche nachtegaeldiefal'vpelforge drageriy

Die daer 'verhevenfit op s'Faems verguldewagen

,

En rent dewokken door, tot daerde Son opftaet
,

En wederom te bed met zjjnepeerdengaet.

Jltifnforg, mijn ander-ick,mijn vriendtvan oude iaeren^

Dat Goddelïck verHandt, dat ons kan openhaeren

Alwat inRomenfchuyltyiae van heelGriecken-lant»

Dat tot onsgroote licht den Hemelfehejandt.

Diefoetenhonich-dieffvanall d'Hjbïeejche raten.

Oy die den beften wijngetapt heeft uyt de vaten

Van het Tjrrheenfche landt : en nu Joo veel tijtgeefti

Datganfch Europafchier van zj^ne tafelleeft*

O , die ver overtreft den fchencker 'vande Goden:

Int fchaffenmeer alleen als all des Hemels boden.

Self'tNeófar is veracht, entgaetfoo nietinf'vvanc^

AlsHeinfi nieuwe melck end' aengename drancL

Als hj z^ijnfnaren roert , Homerus moet hetgeven:

En de Thebaenfchefwaen, alfietmen hem hoochfppepen

Int blaeuppgejierde 'velt : Alc^us met Zjijn luyt,

Laet maer ons nachtegael beginnen, heeft oock ujt.

Int cort, der Griecken trotskanhj alleen neerfetten.

End' haer, alji komt tepa^s,felfgeven nieuwe wetten.

En Romen iftgenoech, die haer geluckich acht.

Als hj maergeeft gehoor, en haer niet en veracht•

SelfAiarogaet hemnae, hoewel met groote gangen:

Catuüen Nafo mee fijn met z^ijnlieffd bevangen.

Zijnvriendfchap wert verfocht. van haer worthy
EnomZjijnJbetenfanc tehooren,isdaer firljt. (gemjt\

(h^^) ij Söo
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Sooyemandt met depen nae 'tlevenütemaeleriy

J14 en hoeftgeen 'van Aquijn ofSpangien hier te haelen,

J\dijn Martiael bekent met all zjjn trecken foety

Dat hj hem 'vallen "updffoo hjtgedoocht) te'voet.

\Maer zjjnefedicheyt en "vpilt dat metgehengen

:

Entis hem eers genoech, als hy zjjn fanck mach mengeny

Enfitten aen haer difch. Dat hemfoo "veelgefchiet.

Dat hy nu breeck-fpel ü, en haergefelfchap "vliet.

Niet <vvalgende 'van haer , niet om met haer te fcherjfen,

Jldaer heeft Zjijngeeflgefocht een vpeynich te ver'verfen.

Zijn moederItcke taeU hy hielt het ^uoor eenfchandty

Dat diefoo'vpeynich 'vpierdtgeoejf'ent hier te landt.

Het overfchot van tijdt dat hem de Godengaven^

Dat heeft hy hier hef:eet. hy laet een anderdraven

Om eerenomghevpin: ofmet des teerlincks val

VerminderenzJjngoety enffelen met denhal.

Een hoochy een Godlick hert en laetfok niet verleyden

Van diegeen ander loon, danflerpckheydverheyden : .

Den Hemel volcht hy naer. en om nietftiltefiaeny

Ishymet onfefpraecken haeren loffhegaen.

Dees heeft hy uythetjlijck gebeurty en opgenomen:

Sijnvperckdaervangemaeckt. nietflachtende de lomen,

DaerNederlantvavpaegtyende dienu(maer tonrecht)

De Reden-rijckers hend, en Rijmersj^ijn gefecht.

Een volck dat veel tijdt is ontblootvan alle reden ,

Onmatichy onhefuyfly vvanfchapen, onbefneden

:

In treurfpels blyvan fin, en weer ouboUich gram*

Vneem ick alleen uyt^ o confitch Amfterdam^-

Op
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Op uw toonelen heeft die konft y die 'vva^s "verloren

Haer adem "vveer ghefchept. by uis zj) herboren.

Het Hooft datjteeckt ghjop, tckfie ujt uw maras
Tet rijjen inde locht: ick fie een nieu Parnas.

Den ^vech hebt ghy ghejlen. en datter aen ?nachfaelen^

Dat fultghj mettertijdt'vanHelicongaenhaelen,

Van't Helicon^ dat hier eenander Hejnft doet op,

En met eengrootgemoet den oudengeeft diejchop,

VVantfoghj hooren "uvilt het loffder ^vromer Helden,

Die "voor het *vaderlandt het lijf te pandefielden :

Daer aen heeft ons Poëet :^ijnfrifchghemoetgelejdt:

En door zJjn pen bevrijdt 'van alle fierflickhejdt.

Ghj Heemf-kerckydiemenjagMars o'ver Thetis bringenl

En op KJjn eygenftroom den Spangiaertgingt befpringen:

,

Al lietghy daer dengeeïl, foois de eer bewaerd.
En ghy licht hier bedeckt met 'vrïj-genjochten aerdt.

VLejden is bekent , die met die groene baeren

Des grooten Oceaens cpuam vooruw veÜghevaeren.

Bojfbtt: en Vander-Does. doen hebt ghj ingehaelt

De Pegafeefche vloedt, en met uw bloedt betaelt.

En op wien isgefcharpt foo menich Spaenfche degen

VVordtghj o vromeftadt Oftende met verfvvegen

:

Naer een foo lang belegd nae kommer endekouWy
Wat heeft devjandt dochgewonnen , als berouw?

Ghy Helden wijt beroemt, wie foud^ u doch vergeten"?

Alfat Heyns aen den difch vand' Hemelfche Poeten\

En oft fchoon haren fanck en veeltgien alfoogaet.

Dat Fcnusin haerfn, enBacchidruyveftaet:

(^^) ij E»
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Enofhy fchoon oockhaerginck in ohsfpraeck toelichten,

Ter liejfde 'vanons all. foo liet hy haefi de fchichten

Vant blindeVenm ^vvicht.en recht der Helden ^rmt
Ontfejd hy oock den God die allepijn njerjlindt.

Heemf-kercli'was lie'vergafi. "vviensJiel hj opgetoghen

Hooch 'Vander aerdeheeft^^ver uyt des Spangiaerts oo(^en

Om dathy eerft uyfland het oorloch heeft gebracht.

En ons met ecnepajs ^uantwaelffiaer bedacht.

Voornaemfle man^ghy leeft, al z^ijt ghyfchoonbegra'ven:

JUen /let rontom dijn graff de Pierinnen draven*

Vvlechten eenen krans van eyck en lauren loff.

Enkeren vanden hals hetfwart Fergeteljtojf

SietyHeins biedt u den hant:fletyHeins heeft u befchrepen:

ISlufult ghy onbevleckt in eenvvicheden leven,

Hoe wel, ejj hoe getrou uw eere was betracht ,

Al uw weldaden fchoon beliepen wel de nacht:

Ten vvaer degoude pengefiiert van vvtjfe handen

Deduyflerheytvoorquam van d'Acherontfchejiranden-y

Alu bedrijffwas niet. want Lethes kouden vloedt

IsJufier vande doot, diet al vergeten doet.

Veel hebben ingeleyt veel eer en groote daden

Wel eertijdts aengerecht , maer leggen all beladen

Jldet eenen lange nacht,verdomt,verfiióf,verfmoort,

Soodatmenganfchelickvan haerniet meer en hoort.

Vervvaerlooft en verfuymt nu menich Heldmoet fuchte,

Om dat hy onbekent daer leyt, enfonder vruchten:

Wantandersvpaerzjjn nae en deugtgefpeltgeppeeft,

Deesprickelfoud^ veelontfteken Zj ijnen geefi.

Als
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Als yemandt in zjjn tijdt heeft loffend* eer njerkregen.

Wat baetet,[o daer na zjjn "uroomhejt wortgefppegen^

Sijn naeme niet ^erbrejt? het komÜich eeupp enkan

Geen dienfl, geen'vruchbaerheytgenieten ^ande man.

Daerwortgeen vpitgeftelty'vpaerna metgroote hoopen^
Als nae het aes de "vlfch , de luyden mochten loopen»

Een Ridder y die altijdtgheweeft is onverfaechty

Indien nae zjjne doot daer niemant nae en 'vraechtl

En met eenfiiüetrorn dekrijchjman 'wordt begraven j

Verfchilt niet njeel van een , die bloot van alle gaven

Van Mavors onbevreeft ^ ter vverelt niet en doet.

En aljmen wapens roept ^ het hert fmckt inde voet.

Sulckeen volcht eernochnaemWie fotidekonnen Ceggen^

Hoe veel daer onbekent in dujfternijfe leggen?

Voor Agavhemnon^ijn veelvvapen-tuersgevveeïi,

Bjd' haerengrootgeachty den vjandt feer gevreeÜ-y

Jldaer leggen onbeklaecht. daervvaerengeen Poëten,

Oft ander wetend' volck op haren farckgejeten:

Die konden met haer fanck verdrijvende denacht

y

Der Helden naem end' eer welhebben voortgebracht]

Tot kennis van ons all, tendienïle vande landen:

Want hier door allefms een hooch gemoetfon branden,

Te doen het geen hy leef : ^ou vliegen dus geport^

Zijn vaderlandtgetrou^ z,tjnfelven doen te cort,
^

Theyniftocles en kongeen ruslnochfaep bevangen^

Gedreven pijnde fiaech metyver en verlangen

Te volgen in hetf^oor Miltiadem den heldt:

Wiens opgehangen roojf, den vjandt metgevvelt

(^^) Hij Seno-
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Benomen en ontiaecht, als hj ginck averwegenj

VVas heel daer in ontroerd, en nemende zJjn degen

In zJjne rechter hand, üinhep veltgegaen^

Alars prickelde zJjn hertyfach Xerxes voor hemjlaen.

De mannelicke deucht, aen alle kant bejloten

jMet ceder en laurier, met Hebes dau begoten.

Van d'Eeuwichejt bevpaert,vrijvan Tijts ongepal,

Paji vvejnich op de Nijdty die is, en komen^al,

VVat meentghy dat een menjchopaerdedoet beklijven ?

Een vvelgeleerde handt, geluckich in hetfchrijven.

Verloren was de naem,het vva^ om niet gedaen^

Soo niet te hulp en quam dedochter vandefwaen ,

De pen} van ander aerdt en vanverfchejden krachten

Als hare moeder ü:want als ^Jgaet verwachten
Dedoot,dan komt haerliet. de dochter*met haerjanck

Maeéi dat de menjch hier leeft veel dujifent iaere lanc.

'Jidenfchreefwel eer opjieen, opkoper oockde wetten:

Op beddekens vanwas . en houte tafsletten:

Op loot, en opjvoor met ijfer ende vier:

Opfchorfè' van lindeboom, op ceder, enpapiery

Op bladeren vanpalm, al nae dewijs der landen.

En 'twas haer nietgenoech dat d'oljfant ^tjn tanden

Oft hoorenshadgeleent: zjjningewant getouwt

JÏdoeJi lijden dat het oock wierdt in een boeckgevout.

Op lijnwaef heeftmen oock enfi/denfioffgefchreven, ~

Als doet den Achemeen, en dte m'tOoflenleven.

Ickfuvijch hier het Francijn, iefwijch het Pergament^

Qm dat het als den int eenycder^ bekent.
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Dit all*wiert foobedocht ^ om datmenfou behouden

Dergener loffen naer/i^ die nimmer en verfloHden.

Jidaer onbevpegclick ten jïrijdejijngegaeny

En hebben met haer bloedt de landen voorgejiaen,

Met liedttens heeft 00c dervromen loffgefon^en,

Daergeengereetjchapwas: en^ijn alfoo gedrongen

Door nevel endemift:, tot dat Zjj naderhandt

Gebrocht^ijn in een boeck bj luyden van verjtandt,

Sao leeft Arminim, Ctvilü, ander helden

By Tacitm verhaelt: en diemendaerfiet melden

Vant Bataviersge[lachty tot eervan onfe Landt

y

Vrijvpillich inden dienfiyVan Roomen nietvermant

:

Vriendtvan hetgrooteRtjck, en broederschapgefvporen,

Sijnd' in^ijnmeefte kracht: niet y doe hetginck verloren,

DenArent vpiertgejcheurt.Nu is het Roomfche Rij'c,

Bj diegelïaltenü niet anders dan en lijcL

Het trotfe GrieckenJandt vvaeris het heengevaren ?

En Cecropshooggebouvv?Waerfyn Amphwns fnaren?

Waeris diegroote Stadt Minerpa toegevvijt?

Niet dan Aiedufaes hoofty en haeren ujl tot[pijt

Van onsgebleven u: voort is: het al verdwenen.

BoeotenugeveldtyVerdroocht de Hippocrenen.

DeMufi baüinslandtsgaen dolen overaL

Bedroeft om haeren bergy en 'tfoet Pyrenes dak
Door Adahomet veriaecht : want all' onmenjlickheden

Daer hebben dioverhant in dorpen ende ende Steden.

Athenenlejtind'af. de T^urck diewroet intftoff,
Daer Conliantinm eer gehouden heeft K^ijn hoff.
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Wel aen^' o Nederlands, ghj hebt u te 'verblijden

y

Dat binnen u'vv bedrijffm on^elaeÜe tijden

Deppetenfchap toeneemt^'verjpreyt haerbreet en pvijty

Soo datqhy Romen nu, iae oock Athenenfijt.

Tot "vvelckesfekerhejty en trooping "van ons handen^

Tot Haerlemtsgehroejt,gefienm geé^ne landen.

De ^veerde Druckery: dees "wackert o?Jsgeymet,

En ons^00 menich boeckmet lufc uytgei;en doet.

VVaer'vandit zj een/lael : Opdefen voet laet wefen,

O Landjly/y dat "uvj oock -van uwe vruchten lefen:

Tot ctereel van ons tael, tot eer en weerdtcheyty

Tot voordring van haer deucht en haer bevallichejt,

Ej liever!feghty en iji niet hoochlickte beklageny

Dat eenfojchoonetael mishandelt en verjlagen

Sou leggenfonderglans, fou blijven onbekent,

Diememant aen en raeckt , dan diefe quetji en fchenti

O Nederlandt,komt aen: maeckty die nu ü verschoven

En vluchtich, aengenaem. insPrincen lecker hoven.

VVaerom enJoufeniet?ickfiehet haejlgemaeckt.

Indien zy op de been, en inde kennis raeckt.

Laet dit zjjn onfe brujty dees laet ons alle trouwen

:

Jldet defticheytverfienyen metgeleerthejt bouwen:

Laet haertoch ongevalfcht, met bajiaert niet bejmety

Envanhaerfelvenrijcky en van haer felvennety

Eenswandelen in t licht , eens breken doordewolckeny

Eens komen aenden dach, ickjle de vreemde volcken

Diegullen allefinsmetyver endelujl

Deelachtich vvillenfijnycn defen tael bevvuft

Dench
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Demkt niet dat dees Godin inftftuck 'van hooge dingen

SoHwefen onbequaemy en niet om ujt tebringen

De meening endeftn van eengeleert gemoet,

Dat Phoebas Jehe drijfty Mwervaloopendoet.

Gaety Nederland, vrij aen: enwilt hetvolc nietjlachten

Dieniety dan datmetmoejt vanbujtenkomt, en achten^

En dat onswort geleert : als offdaer ponder niet

Een menjch vertalen kond' dat in zjjnfinnen fchiet.

lek ken van fulckejlach eengeeft noch ionck van taeren.

Alleen in on^e taelvcrflandich en ervaeren^

Vernuftich ende kloeck : die noyt Lattjnfche las

Ons Duytfche Mtmosgeefty alleen van i^ijn gewas»
Dm doendcy jullen wy niet pajfenop de FranJJeny.

O^ naedEtrujche fipijt behoeven meer te danjfen.

Haer bejder Poejj, hoe lieffelick die lonB ,

Hoe Zjjfiaet toegemaecktyen cierlick opgepronckty

Sal niet by d'onfe fifn int minfte te gelijcken:

VVy fuUenhaer den vlagen thoogefeyldoenfirijcken.

VVant onfefuyverheyt en over fchoonen glans

y

Die onsgebleven üydte ruyckt daernae Romans.

Dat daer met onfe tael befoetelt foude vpe^eny

Staet u het tegendeel'm defen boeek te lejen.

Siet daer dan, en ontfangt met blijfchap defenfchat ,

Die toegeschreven wordt de eere van mijnfiat,

Aenvaert ditgyooteman, tot uge\^chickt om reden

:

Niet omuw hoogeflaet, niet om datghy vanSweden
HierRaedtfi]tenGefandy en dat de Koninck wijs

Vvoor Z;tjn eygen volck gegeven heeft den prijs:

Maer
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J\Aaeromugroot^erïlan(it:,en treffelicke garven.

Om datghjZjijtgewoon nae Helicon te dra'ven^

TeleJJchen wwen dorfiint diepjl^anHippocreen^

En derft ^velaen dendan^met Phoebmfehe treen.

Om dat ghy tot ons konU infonder fijt genegen

y

En kont als in een fchael ons dichten overwegen.

Om datfck Phcebus heeft om uwent wil berooft

^

En uzjjn ejgen krans ginck hangen om het hooft:

Daergevende noch by veel telgenvan laurieren ,

Alleen in uvvgevveldty aüeenlkk om te cteren

Den vvelverdiendenkop van eengefvpindt Po'èet,

Dieu behagenfaly en met de Goden eet.

DAN. HEIN-
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OPDE DOOT ENDE TKEFFELICKE VICTOKIE
rvan de mannelicken belt Iacob Heemskerck.

Admirael , hegraven binnen Amfierdam,

^ Ier binnen in dit graf , o Vrienden, licht gefloten

I
Den onbeweechden helt van Amfterdam gefproten,

I
Die vol van manlick bloec , onwinbaer , onver-

^
faecht,

Heel Spanjen op het lijf dekoortfen heeft gejaecht,

Naerdat hy van te voor was door het ys gebroken,

En buyten Son en Maen een weerelt hadd' ontloken,

Daer niemant was geweeft, noch Liber, noch den hek
Die acn des werclts endt twee paelen heeft geftelc

Al ifl: dat zy nu bey , by ïupiter gefeten

,

Bevrijt fijn van de doot, en met de Goden eten,

hitt is nochtans bekent, dat haere kloeckfte daet

En haeren grooten roem beneden defe ftaet

.

Die komend' aen de kant van Hercules bevaeren>

En noch naerhem genoemt, daer vele fchcpen waeren ^

De meefter van de zee, voor d'oogen van de ftadt,

Int midden van zijn volck heeft by de kop gevat,

Gevolcht, aen boort geklampt, den ancker uytgefmeten

,

Hem vafl: daer aen gemaeckt, op dat hy fou vergeten

Te keercn wederom, en ftekend' in den brant

Al dat int Water lach, gaen branden afhet lant.

Gelijck de dolle Mars, de breker van de fteden,

Eer Tydei groote foon quam tegen hem gereden,

Stont boven op zijn koets, gewapent, en foo vafl

Als eenen ftaelen muyr : fo ftont hy voor de maft,

A 2 Het
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Hetfwecrcwasindc vuyft, hetlichaem was omgoten
Van yfer en metael , en rontom toegefloten

,

Het hert fpranck uy t het lijf, en overHep hem fchier.

Zijn aenficht was vol moet , zijn oogen vol van vier.

Soo ftont hy fonder vrees, en yewers op te dencken.

Als om des vyants macht te fchenden en te krenckcn.

Te volgen waer hy vloot, tot dathem is de voet

Genomen van het lijf. Noch ftont hy met de moet.
Noch brocht hy aen het volck , vcrmacnd* haer te bcfpringcn

Het fchip van alle kant , den brant daer in te bringen

.

Int midden van de doot noch even onbevreeft

,

Niet voelende de pijn, en gevende de geeft.

Die vliegend' uy t het lijfwiert dadelick verheven

Int midden van de locht daer al de helden leven.

Van daer keeck hy om Icech, enfach de werclt ftaen

Beneden onderhem , die hy was omgegaen.
Hy fach ons ydelheyt , en al de fotte wcnfchen

,

Het draven en het gaen, het loopen van de menfchcn.

Maer keerde meeft zij n oog naer't Indiaenfche goet, '

Dat onfe deucht bevecht, en die vergeten doet.

Hy fach de fnceu, het ys, hy fach de witte beeren,

Maer boven al de maets haer o p het Water weeren :

Den SpaenfenAvila vol vrees en fchrick: hyfach

Een klimmen op de maft, en nemen hem de vlach.

Hy faclife man voor man uytvoeren fijn bevelen^

En in Neptunus baen ftaen kaetfen ende fpelcn

Met ballen van metael, die vlogen alfoo dick

Als hagel ende fneeu, en maeckten groote fchrick.

De donder met gewelt quam breken door de baeren,

Of lupiter felfs hadd'op't water komen vaeren,

Gewapcnt
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Gcwapent met de vlam , die Brontes moedernaeckt

En Stcropes zijn maet, en Mulciber hem maeckc.

De fchepen fpogen vier, dat even quam gedreven,

GeÜjck doen Terra? volck den hemel dede beven,

Doen Ofla met gewelt en ongehoorde kracht

VViert boven op het hooft van Pelion gebracht.

Neptunus fvvam int bloet, men fach zijn baren rollen »

En fteygercn om hooch, van dooden opgefwoUen.

De zee was heel ontftelt, de menfchen op het landt

Vergingen halfvan vrees ^ en ftorven halfvan fchandt,

Zy ftonden als beroeft van voeten en van handen

,

En fagen tot de gront haer eygen fchepen branden.

Den armen Admirael veranderde te fpae

,

Vuytftekende de vaenj, en biddend' om genae.

Een van den Spaenfchen hoop^ int n^men van de fchepen

,

Bejegend' een maetrooft, die op hem hadd' geflepen

Zijn mes en zijn gemoet : dat fiende de Maraen
,

Spranckfchielick buyten boort, om hem alfoo t'ontgaen.

Maetrooft die volcht hem na, niet denckend' op het fterven ^

Maer befich met den fpecht te volgen en te kerven :

Hout hem int water vaft, en druckt hem daer foo ftijf

,

Tot dat hy hem de fiel geperft heeft uy t het lijf

Noch was dat niet genoech, begoft hem te verfcheurcn,

Te fchudden met de mont,te trecken en te leuren :

I En heeft hem (elfgeleyt, inflorpende zijn bloet:,

Tot aen den kouden ftroom van Acheron de vloct.

Men fecht datCharonfelf, alfoo hy maet fach komen

Van vrees en groote fchrick de vlucht heeft aengenomen,

En fiende zijn geficht foo leclicken geftoort

,

Beducht was dat hy felffou raken buyten boort.

A
}

Doea



S DanielisHeinsii
Doen fach de Spaenjaert eerft, dat doot en helfche krachten,

En Styx en Phiegeton fijn minder als de machten
Van een hoochmoedich hert, gevvapent met zijn recht,

Dat voor het vaderlandt , en voor de vryheyt vecht.

Doen heeft hy eerft gefien:, doen heeft hy moeten merckcn,
VVaer onfe fterckten fijn en rechte bollevvercken.

En dat de muyr, de wal, feer weynich daer toedoet,

Maer dat de vryheyt licht gegraven int gemoet.

Gelijck de wreedcwolf is op het fchaep gebeten.

De koninck van de locht fijnd' op een duyfgefeten,

Verfcheurt haer mee de klau, foo fchijnt het oock te gaen>

Als een van Nederlandt bejegent de Maraen.

Marane neemt ons wech ons landen daerwy leven,

VVy fuUen fonder vrees ons in de zee begeven

:

Daer nu defchepen gaen , daer fullen wy tot fpijt

Van uwen trotfen moet fijn even wel bevrijt.

Aldaer den hemel ftrcckt en daer de wokken drijven^

Ift even waer men woont, als kindersendc wij vea

Sijnbuytcn flaverny, fijn verre van u handt.

Al daer ghy nieten fijt , daer is ons vaderlandt.

Devogel is alleen geboren omtefnijden

Met vleugelen de locht, de peerden om te rijden,

De muylen om het pack te dragen, ofde lijn

Te trecken met den hals, en wy om vry te fijn.

Doch du gefwindc helt met voorfpoet overleden,

VVoont beter als wy doen, en gaet daer boven treden

By Bruti grootefieLby Cato, bydeman
Diealdereerft ons landt gebrochtheefcuyt den ban.

Geftorven voor u volck„ vol lof, vol eer, vol weerde^

Begraven enbedeckt van vrygevochteneerde^
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En dat de vyant is noch d'aldermeeft' ellendt

Niec lange naer u doot, heefc hy dat felf bekent.

K^en Leydett

Vytgegeven met zjjn befchryyinge

door

Ian OrlerSj Borger derfelver Stadt,

üSAs^^^ Nymphe groot van naem,onwinbaerinhetfl:rijdc^

^^^ Bemint wel eer van Mars, maer doch in onfe tijden

Apolloos Jieffte kint, om dat ghy met u bloet

Gekocht hebt en betaelt de maechdelicke vloet:

Met honger hebt verdient de fufters alle negen

Van Phc3ebus ^ die nu zijn de moeders van den fegen

Daer ghy u in bevint : en hebben u bereyt.

Op dat ghy niet en fterft, den loon van eeuvvichcy t

:

Doen klincken over aL van daer de gulde ftraelen

Der Sonne kijcken uyt, tot daer zy neder daelen

En wijcken voorde nacht, daer 't aertrijck is bequaem
Om mcnfchen op te vocn^, ó Leyden, uwen naem:

O moeder van foo veel bekende dapper' helden

Die ghy voet met u borft , en die u nu vergelden

V droefheyt , uwen noot : vergeten doen u leet >

Afwaflchen bey te faem u tranen en u fweet

:

Lact toch u aenfichtfien , laetuwen Rijn opfteken

Den kop bekleet met riet die niet en heefc geweken

Voor al des vyants macht : maer altijc hooger rees ^

Gevoet met menfchen bloet
,
gefpijft met Spanjaerts vlees

«

En dat hy vry vertel (wie kan het beter weten ?

)

VVieghy te voorenwaer t ^ en hoe ghy nu^hefecea

Ia
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In overvloet en vreucht, in paeys en foete ruft,

In alle konften hebt en fpraken uwen luft.

Al wat te Rooraen was, al wat de Griecken waercn
Seer wijs en trots daer by, dat hebt ghy doen vcrgaeren.

De lode, de Chaldeeu, en halfden ladlaen

,

De Moor, den Arabier, wort binnen u verftaen.

Tewij Ie dat Naflou ginck donderen beneven
De tacken van de Maes , het aertrijck dede beven,

Soo hebt ghyfonder vrees den wijt vcrmaerden hek
Van Brennus neergedaelt doen komen, en geftelt

Tot {pijt van de Maraen : een baecken voor de volcken.

Het licht van onfen tij t, den aerent in de wokken.
Die vol van hemels vieren van Apolloos nat,

Vlooch altijt in de locht, op d'aerde noeyt en fac.

Ghy zijt om zijne wil gegaen uy t uwe paelcn
,

En om u jonge jeucht te ftieren hem gaen haelcn.

De Franfman heeft bekent^ dat ghy doen hebt geroofc

De peerei van zijn landt , de kroone van zijn hooft.

G hy h^bt daer by gcvoecht veel fielcn die berennen

De baene van dedeucht, doorfnijden met haer pennen
De tanden van de doot : verflijten met haer wijt

En feer beroemt verftant den angel van den tijt

.

Hoe haeften wy dus fcer? ïck bidde laet ons keeren.

En ecrft u vromichey t en kloecke daeden leeren.

Wat dat ghy hebt gedaen^ gedwongen van den noot,

Int voorborch van der hel, int midden van de doot*

Den honger was in ftadt, de vyandt voor de wallen,

Demoeder fach haer vrucht voor haere voeten vallen :

Zy felve menichmael, naer datfefonderbroöt

Veel dagen was geweeft^ viel met haer kinders doot,
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Nocli hangend' acn de borft, noch befich om te buygen

Haer leden naer het werck , en gevend' haer te fuygen.

O jammerlick geficht .'ghyhieldtindefe fmerc

Een yferen gemoet, en een metaelen hert.

Dehefde van het landt was krachtiger van binnen.

Als die van buyten was. wie foudekonnen winnen

De menfch die niet en vreeft ? al hadde de Maraen

Gans Spanjenhiergebrochtjfoohadd'hy daernietaen.

Gclijck de ftercke leeu wanneer hy wort befloten

Van jagers in het veldt, of in het lijfgefchoten ,

^

Dan roert hy eerft den fl:cert,den oorfpronckvan zijn kracht,

Is ftcrcker als te voor,vcrfaemelt al zijn macht.

Zijn maene rijft om hooch^het fchuym loopt van zijn tanden^

Zijn oogen fijn vol vicrs ,en fchijnen hem te branden.

Hoe dat men hem befluyt j, hoe dat men hem befpiet

En treft van alle kant, zijn hert en gevet niet.

Ofals de wilde zee, naer dat zy vele daegen

Getercht is van de windt, van buyen ende vlaegen.

Indien zy van den dijckgeperft wort ofhet fandt,

Zy fteygert inde locht,en vliecht tot op het landt

.

Ghy fij t oock foo geweeft. tot dat de vloet,de baeren,

Den hemel met gewelt u felve quam bewaeren

:

En dat Neptuni ftroom met vreefleHck gewelt

Den vyant heeft te faem doen loopen uy t het veldt.

VVaer was het fnorcken doen? waer mocht Baldeus blijven

Met al zijn groote macht , en met zijn bitter fchrij ven?

Soo haeftals Nereus quam gewandelt ^ en gegaen

Den Spanjaert int gemoet, hy liet zijn tenten ftaen.

Men fach den fwartcn hoop (eerhaeftchckvcrfchuyven.

Noch heb ick niet gefcyt .waer laet ick toch de duyven

,

B Die



lO DANlttlsHEiNSII
Die ghygefonden hebt, daer mede dat ghyfocht,

Geftocen van der aerdt> te klimmen door de locht ?

Siet wat de Vryheyt doet. het gaen dat was benomen

,

Het vacren was gedaen, nochfijt ghy uytgekomen.
Geen fchrijven mochter in. voor brieven was de padc

Ontnomen en befet. zy vlogen in de ftadt.

Men fechtdatVenus felfhaer vogels heeft gefonden
Acn loncker van der Does, en defe vondt gevonden.
Dk zy metgtoote forch bewaert heeft, van dien tijc

Dataldercerft van hem zijn Ida wert gcvrijt.

Hoe dfckwils heeft zy Mars genomen in haerermen,
Gebeden dat hy wou de borgeren ontfermen?

Hoe menichmael heeft zy de wagen , daer hy met
Vuyt Thracen werdt gevoert, doen houden en befet?

Al was hy fchoon bebloetjen hadde feer verbolgen
Zijn dienaers neven hem, die hem geftadich volgen.

De Vrees, de Schricklicheyt, de Stoutheyt onbeducht,*

Daer mede dat hy jaecht g heel landen op de vlucht

:

Zy ginck hem even wel de fake noch vertoogen^
En haeren grooten noot : en wierp op hem twee oogen,!

Soolodderlickfoo foet, dat hy totaen dcgrondt
Van zijn manaftich hert geraecktwiert en gewondt.

Offoo dat nieten was genocch om tebcwcgen>
Zy deder noch wat by. tot dat zy heeft verkregen

Het gene zy verfocht, van daer is zy gegaen
By Thetis haer vriendin, en fprack Neptunus aen.

Keptunus heeft terftont doen fpannen in zijn pcerdem
En met een groot gedruys gekomen op der eerden.

Hy nam de winden met tot hulp, en Triton blies

5oo lang op zijne fchelp, tot dat hetwater wies.

Hec
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Het water ftoofom hooch, hy niaeckte los zijn fluyfen j

En opende zijn rijck. de Spanjaert ginck verhuyfenj»

Het was hem daer te natj foo zijc ghy los geraeckc

,

En van het harde jock des vyants vry gemaeckc.

Wat was dat eenen dach ! Boifot quam aengevaeren.

Gans Zeelandc vol van vreucht quam vliegen door de baereni

Maetrooft bepeckt , betart, liep by de vlaggen ftaen
,

Wierp over al zijn oog. het leger was gegaen.

Een van den rauwen hoop, van Amphitrites fonen,

Die leven in het nat, en in de fchepen wonen ^

Hadd'in een Spanjaerts hert gebeten , en gefeyt^

Het vlees en is niet goet, zijn honden voorgeleyt.

Marane loopt toch wcchj, en wacht u voor de Zeeuwen,
Laet Hollandt Hollandt fijn. den hert vervolcht de leeuwen

,

Hetfchaep vervolcht de wolf. gaetfekeruyt de doot,

Eerdatmenuverfcheurt, keert naeru moeders fchoot.

Vertelt haer dat ghy fijt geweeft in vreemde landen.

Al wacr men Spanjaerts vlees kan knauwen met de tanden^

En luft heeft in haer bloet. maer fiet toch dat ghy leert

,

Wat dat ghy doet oflaet, dat ghy niet weer en keert.

Soo haeft het landt van Mars bevrijt was en ontflaegen,

Qyam ï^hoebus in zijn plaets. die hadd' in haer behaegen.

Minerva quam met hem. die hebben in de Stadt

Geftadich van dien tijt haer woninge gehadt.

Door haer is uyt het landt onwetenheyt verdwenen,

En wetenfchap geteelt. O Nederlants Athenen,

O voeftervan verftandten kloecken geeft, ó Son

Vanvryheyt endekonft, ó Duytfchen Hehcon.

Fonteyn van prijs en eer, ó herberch van de wijfen,

O woonplaets van de Faem> wie foude konnen prijfen

B 2 De



J2 Danielis Heinsii

De glans var) uwen lof, foo groot en breet? wie foii

Affchilderen u werck en koftelick gebou ?

Wie foud'u daden kloeck de weerelc door verkonden

,

En treffen met den geeft ? de man is nu gevonden

:

Die met een groote kift , al wat verborgen lach

,

En wat men van u weet ^ brengt tTaemen voor den dach.

Nu wort ghy wederom van vooren acn geboren

,

En uwen oorfpronck felf , die lange was verloren
,

Gevonden en verklaert . op dat men eeuwich leeft

,

Al waertdatghy vergingt, wie dat ghy fijtgeweeft»

De toorens gaen te niet , de muyren ende wallen

Verflijten door den ti jt, de fteenen die vervallen.

Maer dat de penne treckt, geholpen van't verftandt,

Wort inder eeuwicheyt in Tmenfchen hert geplant.

Oj}hei; helech njan OOSTENDE.

Enfchout het kleyn tooneel, het graf der vromcjc

helden.

Die voor het Nederlandt haer lijfte pande ftelden

,

Den dorren mollenhoop befprengt met men-
fchen bloet,

Beftreden van de peft> de vyant, en de vloet,

Bevochten en bewaert met alle d'elementen^

Vier,water,aerd',en Iocht,maer meeft met Spaenfche renten, .

En 't Indiaenfche goutj daer HoUandt met verdrijft

Den Spanjaertuyt het landt,en felvemeefter blijft.

De weerelt wacht het endt, den hemel telt de jaeren,

En het hec wonder aen. Daer eerft de wallen waren,"

Is
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Is nu des vyants macht, de Spanjaert komtgegaen

Int midden van de Stadt, noch heeft hy daer niet aen.

De mcnfchen houden plaets die doot zijn, en die leven^

Selfdie verflagen fijn en willent noch niet geven,

Zy ftellen haer te weer. want daer de aerde wijckt,

Daer wort zy wederom met menfchen vlees gedijckt» •

VVaer wilt de vyandt fijn? wat heeft hy toch begonnen?

Ooftenden is hy quijt,al heeft hy't al gewonnen.

De menfchen ftaen int fandt^ hoe dat het komt ofgact j-

De Stadt is Jange wech, de Spanjaert komt te laet.

^e^ den Lefer^te <-vyeten zjjn beminde ^ in zijn Latijnfche

gedichten E. o s s a genaemt,

Hy die met u gelaet , en foete blixem ftraelen

Van u klaeraengeficht mijn arme fiel doet dwaelen ^

Die met een heerfchappy en fachte tyranny

Berooft my van mijn hert, my felve weert van my^
Die met de toovery van liefelick te fpreken,

En daer by wreedt te fijn:, mijn hert in my doet breken,

Niet door verboden lifl:, ofquade duyvel konft,

Maer door een foetgeficht, en geen volkomen jonftj.

Wilt met een bly gelaet decs woorden overleftn

,

Geftelt door uwen flaef, die dronck is van u wefen

,

Die blindt van het vergifdat van u oogen fchijnt y.

Al levende vergaet, al lacchende verdwijnt^

Die ghy benomen hebt door u geficht , u leden^

Vfchoonheytfondermaet, zijn wijfheytendereden:?

Die ghy gebonden houdt,en toomt met uwe deucht.

Dat hy hem in zijn leet volkomelick verheucht.

B i lek
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lek die tevoren placht mijn lefer te gaen foccketl

Met een forchvuldich hert door al des weerelts hoecken.

En kenne nu maer een , en komend' in u handt

,

Aenbiddeden autaer van u volmaeckt verftandt.

Ia fonder yemandt meer beneven u te achten,

Stort ick in uwen fchooc het mcrch van mijn gedachten,

Het beeldt van mijn gemoet : gelijckickaltijdt ben

In't midden van den brandt getrocken met de pen.

Godin fietaen hetleet,waer yan de befte vruchten

Niet anders fijn dan pijn , dan klagen ende Tuchten,

Siet aen het droefgeluyt :> dat voortijt uyt de mondt

Alleenlick quam gevioeyt , maer nu uy t 's herten grond t.

Godin fietaen dit werck, en overdefe dichten

Laet eens de gouwen glans van u fchoon oogen lichten,

Dat vier van u geficht, daer mede ghy doorboort

De veften van mijnfiel, my liefelick vermoort.

Ghy hebt my ecrfl: gequetft . fijt weder degenefer

Van defe droeve fieckc. Dit doende lieve Lefer

VVenfeh ick u veel gelucks, myfelvenfoo veelgoet

Als ghy my nu verdriet en fwarichey t aendoet.

Domma
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^omimferyitum libertatisfumma eft .

Lle die met haet en nij

t

Tegen my ontfteken fijt,

Laet nu blijcken ugemoet

Over mijn voornaemfte goet.

Weet dat ick hebb' eenen ftaec

Die het al te boven gaet.

Niemandt is foo groot van maeht

Die ick by my felven acht.

Geenen Koninck op der eerdt

Die ick acht van fulcker weerdt-

Prins en Vorftvvie dat hetfy

Stel ick ver beneden my.

Gifteren des avonts laet

Kreechickdefenieuweftaet^

Als ick flaefgeworden ben

Van de fchoonfte die ick ken.

Al de loon die ick verw^acht

Is geen rijckdom, is geen macht,

Maer dat zy eens van ter fy

Werp' een lieflick oog' op my.

Dat zy met die foete mondt
Die my doodeücken wondt,
Daer mijn fiel haer herberch heeft^

Daer zy woont en altijt leeft.

Met de deuren van korael

Daer Cupido heeft zijn fael>

Daer
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Daer hy eerftmael is gcteelc

,

Tegen mijne lippen fpeelt.

Doende daer by eenen lach
,

Die niet fachterwefen mach

,

Soeten diefvan mijn gemoet,
,

Die my levend' fterven doet

.

En die woorden die mijn hert

Doen beminnen zijne fmert , ^

En dat Goddelick verftandt

Dat den hemel heeft geplant.

Dat IS honich , dat is wijn.

Dat fal mijn betaling fijn.

Hier voor, wie't behaecht offpijt ,

Ben ick mijne vrydom quijt.

1)omi?j£ prafentU njiu fruStus eji,

Eur regen en deur windt gekomen hier tot Leydcn,

jHebb' ick naer u gevraecht u arme martelaer,

^|Sieck fijnd' om uwent wil. Ick hebbe moeten beydc

^^^Ellendich,fonderhoop,vol pijn, vol fmert,vol lijdé,

Vol droef heyt in de geeft, vol jamnierlick verdriet.

Den andrcn dach quam aen. Ick hoopte te verblijden

Mijnongetrooftefiel. maer wederom voor nie.t.

En wilt my daeroni niet, mijn lief, te minder achten

,

Soo ick de waerheyt feg. Ick ben bedroeft, ick queel.

Want om by u te fij n fes dagen kan ick wachten

,

Maer om u niet te fien^ twee dagen is te veel,

Vilim
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Vilius eji aurum. Op defouden tantfiocker.

Lief, ó koftlick pandt, dat uyt de mondt genomea
Van d'hemelfchc Godin, fijt nu tot my gekomen

Met foete dicvery, tot mindring van mijn finert.

Om dat zy eerft van my geftolen heeft mijn hert^

Mijn hert , dat zy my heeft geboeyt met foete banden
,

Mijn hert daer zy metfpeelt^ dat zy draecht in haer handen.

Nu ben ick fonder my. doch om te fijn by haer,

Daer ick niet wefen kan, ift dat ick u bewaer.

Dan neem ick u in d'handt ^ dan legg' ick u eens neder^

Dan fie ick u eens aen, dan neem ick u eens weder.

O liefó waerdich pandt, ó koftlick menichvout,

In u en vind' ick niet dat flechter is dan't gout.

Solvi non foffum:, nijl magis conjlringar,

Eluckich die int veldt , int midden van de laniïen

En van de fwcerden bloot den droeven dans macK
danffen

Die vvy al moeten gaen, en vallend' in het fandc

De lefte voetval doet voor Godt en voor zijn landt»

Maer my ellendich menfch die ftrijdc hebb' ncngenomen

Vol vreucht en vol verdriet, wort oock de doot benomen.
Mijn vyandt is mijn lief: die my de ftrijdt aendoct

Die acht ick bovenal, die wenfchick dobbel goet.

Haer fweert is haer gefichc,de lanflen fijn haer woorden
Daer zy my mede cjuetft : haer armen fij n de koorden

G Daer
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Daer zy my mede bindt, de pijlen die ick vlie.

Dat fijn de oogen felf , die ick foo gcerne fie.

O vriendelickgewek / waerfoud'ickkonnenloopen ,

Daer ick gebonden ben met fulcke foete knoopen?

O vyandtdieickfoeck !ó lijden fonder pijn 1

Ick moed om lo^ tegaennoch meer gebonden fijn,

üAhfmtemnjideo. Vrorinaqu^,

Oet aenficht dat de G od der liefd' heeft overgoten

Met lieffelick gewelt^en in mijn hert befloten

V ftraelen, uwen glans, waerdat ick kan gegaen

Ghy fijt altij t voor my^, ick fie u voormy ftaen.

Nu ben ick in de zee thien mijlen ver gevacren,

Int midden van de windt, int midden van de baeren

Si jt ghy nochtans by my. u kracht die komt tot hier.

Het water is feer groot, maer minder dan het vier

.

Wat raet kan ick gedoen om mijnen brandt te ftelpen,

Dewij legans de zee my niet en kan gehelpen ?

V Vaer fal ick van u vlien ? hoe kan ick fijn bevrijdt ^

Dewijle ghy my brandt j oock daer ghy niet en fijt.

Dominam non totam in imagme ejus ijideê,

Ermeten ftout pinceel , hoe hebt ghy derven naken

Het vier dat my verbrandt, en met de handen maken
Dat goddelick geficht? den hemel en wilt niet

Dat yemandthem naerbootft, ofzijne fchoonheyt

fiet.

VVaer
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VVaer is dat glac gelaec , dat my het hert doet breken

,

En dat foo haeft verkeert ? waer is dat lieflick fpreken ?

VVaer is den foecen lach ? waer is den trotfen ganck ?

Die /ufticheyt van geeft? de dertelheyt ? den fanckr

Die blijtfchap van gemoet: dat anders doen en dencken ?

De fprake van de oog ? die heymeHcke wencken?

Het'minfte fie ick hier. ick foecke noch het meeft.

Oflaet het lichaem ftaen, offchildert oock den geeft*

}9

Tout amant ejïroftat.

Ie dat den beul verminckt, die moet hy weer genefenjj

Want als het lichaem is getrocken uy t het let,

Die wilt geholpen fijn, die moet te vreden wefen
^

Tot dat hy wederom elck in zijn plaetfe fet.

Hetgaetoockfoometu, ghy die verminckt van finnen,

Ontledet van verftandtj vol droefheyt ende pijn,

Gaetfuchten fonder hulp geraebraeckt van het minnen.

Soeckt huipe van den beul. dat is de medecijn.

C z Eh^gie.
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Elegie,

^t Oorluchtige Princes van Neerlandts rijcke ftedcn,

'^ En laet u niet voorftaen dat ick u kom betreden

Om u vermaertgebou, dat heerelickcieraet

Daf tot den hemel toe fchier opgetrocken ftact.^

Noch om u torens hoog , noch om u groote kercken^

Noch om u ftraeten breet, noch om u oude wercken.

Noch om dat Phoebiis felfde vader van't verftandt

En Pallas haeren ftoel heeft binnen u geplant.

Veel min om eenig goet, of koftelicke waren,

Gelijck den koopman doetjkom ick tot ü gevaren.

Een hert geüjck het mijn, een brandende gemoet.

Alleen naer lofen prijs en paft niet op het goet,

Twee oogen focck ick hier,die my de mijn verblinden^

Ontftelen my mijn hert. foo ick die niet kan vinden^

Vaertwelófchooneftadt. ick laet u weder ftaen,

Ick gaegelijck ick quam. mijn bootfchap is gedaen.

Maeckt fchipper weder feyl, en laet ons gaen doorfnijden,

Neptuni woefte velt. en wilt den fchoot niet mijden.

Set vry fet in den top j en laet de fchuytc gaen

Al loevend aen de grondt,foo hebt ghy haeft gedaen.

ïen ongeluckich flaefvan vrees en hoop begeven.

En kan op zee niet min verliefen dan zijn leven.

Die cenmael derven moet zijns alderlieffte fchoot,

Stek onder zijn geluck de huyre van de doot.

Of iact ons henen gaen naer onbekende landen,

Alwaer de Ooftc Son den Indiaen doet branden^

Ofnaer het VVefte toe, ofdaer de Noortfche nacht

VVtfluytende de Son, den anderen verwacht.

Alleen
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Alleen wens ick noch eens voor't left te mogen groeten

Deoorfaeckvan mijn doot, teftorcen voor haer voeten

Mijn onuytbluflick vier. Hoort foete Koningin

Dees woorden voor het left, en drucktf ' in uwen fin.

Als my de bleecke doot het leven heeft benomen,
Dees arme fiel gerooft, wens ick voor u te komen

Gedreven door de windt, fietmy doch eenmaelaen^'

En laet een weynich tijt u groote wreethey t ftaen

.

Maer neemt een handt vol fandts, en wilt daer onder menghen
Twee traenen ofte dry ^ en my daer met befprengen .

Een foentjen waer te veel . oock fout ghy ó lonckvrou

Bevreeft fijn dat het my weer levend' maecken fou.

Dochfucht eens endefegt , Ghy fijt te vroech gebleven ,'

En haddet wel verdient met my te mogen leven,

Geftadich tot de doot. De doot die heeft getoont

Dat ick u niet en hebb' naeru verdienft geloont

.

Dit is gcnoech voor u . Het ander fal ick wachten

,

Van diemy nacrmijn doot behoorlick fuUen achten
,

Gclijck de minnaers doen . de foete Venus bendt

,

Ofdie den grooten Godt Apollo heeft gekent

.

De minnaers fullen eerft haer droefheyt komen klagen^.

En fitten op mijn graf, en weenen g'heele daegen

,

En hangen daer een kroon van myrten boven aen

,

Van myrten diealtijt met groene tacken ftaen

.

Daer onder fullenzy opfekerhooge tijden^.

Elck met fijn alderlieflV een foetenrtrijdtgaen ftrijden .

Die beft voechc lip aen lip fal hebben toe zijn loon
^

En voor den hoochften prijs de groene myrten kroon >

Daer naer dat ander volck , de benden der poëten^

D ie met een dulhey t wijs van Phoebus fij n befeten,

C 3 Die
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Die fullen met haer konft beweenen mijnen noot.

En ftellen op het grafde oorfaeck van mijn doot.

Die hier begraven licht Was fieck van foete wonden,
Dk hem zijn alderHeflV hadd* 'm het hert gefonden.

Noch bidt hy dat hy mach foo veel gekicks ontfaen.

Als zy hem otigeneiicht en quaet heeft aengedaen.

Dit fal ftacn op den fteen. Het ander fal menfeggen,

Eu d oorfaeck van mijn doot op ii alleene leggen.

Godin bedenckt dy wel. doch als het wefen moet,

Soo moet ick t'eenemaei uytftorten mijn gemoet.

Ogoddclickgeficht, óaenfichtkroonderkroonen,

Ty ran van dir gemoet:» en koninck aller fchoonen,

O beul van die u dient, ófmert^ó bitter pijn,

Okanckerlonderhulp, fiecktfondermedecijn,

O winckel van ellendt, ó klip van mijn gedachten,

O fteenrots van de min, vonck van mijn droeve nachten

,

O fpiegel van mijn leetj, ó zee van ongenaed'.

O put van mijn verdriet^ óafgrondt van mijn quaec.

O moedige Godin, ó adem van mijn leven:,

O leven van mijn fiel, die my de moet kont geven,

En wederom beneemt^ ó onverwinlick dier,

Brantftichfter van dit hert:, en ftoockfter van dit vier.

VVie meenftu dat ick ben ? een fuffer van de ftraeten,

Die u volmaeckte deucht niet foude konnen vaetcn ?

Een keerflefonder licht, een lichaemfonder geeft.

Een aenfichtfonder oog,eenmenf-gelijcke beeft?

Een van'tgemeene volck, gelijck ghy t'allen tijden

Van uyt u venfter fiet j, en voor u deure lijden ?

Ick fweer ghy fijt verdoo It. een ander heeft het goet,

Maer ick een konincks hert, een princeHck gemoet.

Dat
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Dat niemandt niet en dient, dat niemandc naer kan loopen,

Al vvift ick vooreen woordt de vverelt gans te koopen,

V neem ick alleen uyt. al mij neergiericheyt

Heeft tot haer uy terft' endt u foete fuyverhey t,

V maechdelick gelaet. Een ander laet ick fwerven.

En naer den Haege gaen om ftaeten te beerven.

Bewandelen het hof, befpien aen alle kant

Wie datter komen fal, ftaen met den hoet in d'handt.

Godin bewaert dat woordt, al die ick foo fie draven^

Naer eer ofnaer gewin, en acht ick niet danllaeven.

Tevredenmethet mijn^ben rijcker, dan die leeft

Befitter van veel goets, en niet genoech en heeft.

Den rijckdom en licht niet in landen ende fteden

,

Maer die niet veel en heefc , en is nochtans te vreden,

Trotft al wat datter leeft, de kroonen en 'tge weltj,

Defcepters en het goet is onder hem geftelt.

Zijn hert ftaet altij t vall , enfonder te bewegen.

Niet tot vergancklick goet ofydelheyt genegen,

Bemantelt met de deucht. die maeckt hem cloeck en fterck.

Geruft en alcijt bly. dat is zijn bollewerck.

Al wat het diep gewelfdes hemels kan bepaelen,

Al wat de gulden toorts der fonne kan beftraelen.

Veracht hy al re faem , en fiet hy niet eens aen.

Het fy hoe dat het wil, het moet doch ai vergaen»

A Heen de kloecke geeft geleert en wel ervaeren

Doorbreeckt al watter is. is mecfter van de jaeren.

De doot en kent hy niet^ fchopt met den voet het gra^

En als de men fche fterft, en weet hy niet daer af.

lae felfdie hy Verkieft moet leven en niet fterven^

Eneenengrootennaeminceuwicheytbeerven^
Bevrijt
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Bevrijt fijn van de doot. indien ghy daer naer ftaet

,

En niet naer windt en roock , ick geefu goeden raet

.

VVy Tullen noch te faem opklimmen van der eerden

,

Doorvliegende de locht met ongetoomde peerden

.

Die Phoebus voor my voet : tot dat wy raecken aen

Den maechdelicken berch . dacrfullenwy afgaen

.

Daer fult ghy vinden ftaen veel blinckende lonckvrouwen.

Dieeenen grooten naem ineeiiwicheytbehouwen

,

Die met haer fchoon gelaet , en vriendclick gewelt,

Ontfteken hebben 't hert van menig wijfen helt

.

Daer fult ghy mede fijn. Ick he alree de tijden

Dat die mijn dichten leeft, u dickwils fal benijden,

Dat menige lonckvrou ontftekende van fpijt

,

Sal wenfcheninhaerherttewefen die ghy zijt.

Godin ick weet de wech . ick hebbe mijne (lappen

Soo menichmael geftelt op Heliconis kappen

,

En mijnen voetgeplant daer menich menfchnaer vvenft

Beneven de fonteyn van Pegafus den henft

.

ïck hebbe van joncks afmet geen gemeene wiecken

Doorvlogen en doorrent de wegen van^dc Griecken

,

En Roomen wel doorfien . ten leften opgedaen

Den ongebaende padt daer Nederlandt mach gaen
,

Soo datfe van nu voort met Phoebi fufters danflen

Op t hoogfte van den berch , niet paffend' op de Franffen

,

Ofhaeren grooten moet, enmogenvryen vranck

Vuyt Caftalis de beeck gaen haelen haer belanck

.

Die eenmael daeruyt drinckt moet lofen eer verwerven ,

Al waer hy ticnmael doot , en fal nochtans niet fterven

,

God herbercht in zijn hert , en heft zijn finnen op

,

Doet gloeyen zijn gemoet , doet roocken zijnen kop

.

Hy
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Hy wandelt boven d aerd' en boven al de volcken,

Naeckt met het hooft de locht, en metten geeft de wolcfcen.

Wat dat hy denckt offpreeckt, en wat hy doet, hy maeckc
Dat naerdeGodenrieckt, en naer den hemel fmaeckt.

lonckvrou dit is het volck dat Koningen doet leven,

Dat Princen haeren naem en haeren lofmoet geven.

Die luflich van gemoet , van niemandt flaefen fijn

Als van de fuyver deucht, en een volmaeckt aenfchijn.

De minfte niet van al, gewondt metfoetc fmerten,

Van lichaem niette groot , maer groot genoech van herten
,

Aenbiedt u zijnen dienft , en bidt gelijck ghy fiet

Om al zijn leven lanck te fijn in u gebiedt

.

Godin volcht goeden raet. doch dat ghy my doet lijden.

Weet dat men't weten fal van nu tot alle tijden.

Denckt op foo menich jaer, denckt op het groot getal

Van menich groot gemoct^ dat naer ons komen fal.

Die u verdoofde fielfoo weynich fal behaegen,

En fullen my te meer gefaemdelick beklaegen,

Hoe dat ick u meer acht. want foo ick niet verwerf,

lek fal u doen dat fpijt, dat ick u dienaer fterf,

Ojf het Mujïjckjboeckj-van Meefier Cornelis Schuyt
/uanLeydeit j am cJK.Kn otter,

E moeder van de fachtc vreucht

^

Defuftervandefoetegaven,

Daer Bacchus met ons hert verheucht,

.

Daer ons de Goden mede laven,

Mufijck die maecht die fuyver maechtj

Gekleét nu eerft naer onfe landen,

D Die
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Die Knotterufoo feer behaecht

,

Komt haer begeven in dijn' handen.

Omhelfl: haer, ftootfe niet van dy
Daerfich de Goden met verluften :

En wat ghy doet hoe fvvaer het fy

Laetu^at om haren wille ruften. «

VVant lupiter felffoo men fey t.

Als Phoebi ftem is opgeheven,

Heeft zijnen donder neer geleyt.

Om hem tot vreuchden te begeven.

Orydondieweyde fchaepen

Vaft aen't water van den Rijn

Daer de befte weyden fijn.

Als het vee dencktom te flaepen.

Als de duy fter nacht komt aen.

En de droeve filvre maen.
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Daer fat hy met liefd' ontfteken

Van zijn Phyllis gans de nacht,

Phyllis die hem niet en acht,

Phyllis die hem 't hert doet breken.

Daer fat hy en fanck dit liedt

O p een nieu gefneden riedt

.

Het fal nu twee volle jaeren

Phylli worden alle daeg,

Dac ick mijne liefde klaeg,

Dat ick die quam openbaeren.

Phylli 'tweede jaerift nu

Dat ick eerftmael quam by u.

Van dien tijdt afgae ick dwaelen
Met mijn fchaepen door het gras,

Sonder dat ick op haer pas

,

Sonder dat ick haer gae haelen

Als zy dolen als zy gacn

Daer geen rechte wegen ftaen

.

Ick (ach eerftmael aen u wefen
In een bruyloft daer ghy waert

Met het volck van t dorp vergaerc.

Doen heb ick u eerft geprefen,

Floris fat niet ver van dy

,

En ick aen de rechter fy

.

Daer hebb' ick u eerft gegeven
Als de andereenen foen.

VVat kond' ick toch min gedoen?

Oock heb ick veel vrcucht bedreven.

D z En



Danieli$ Heinsii

En mijn lullepijp geftelt -

Naer de deunen van het vcldt.

Komende van daer na Leyden
By mijn kudde, was ick kranck,

lamy luflegeenen (anck.

Wie fal feyd' ick voormy weyden z

Wat mach wefen defe pijn ?

Soudet wel een koortfe fijn ?

Geenen flaep en kond' ick haelen^

Altijt docht my dat ick fach

Phylli dijnen foeten lach

,

En dijn oogen die my ftraelen

,

En dat Kefelickgelaet

Dat noch in mijn herte ftaet.

Niemandtkonde my behaegen>

Al ons v/yfters hadden uyt^

En die lange fchele Luy t

.

Ickginck wenfchen heele daegen

Phyllis , en het foete licht

Van haer goddelick geficht

,

Ick ginck heele daegen dwalen
In het hout dat aen de kant

Van den Haege ftaet geplant.

Corydon ginck fufFen, draelen,

Corydon was maten laf,

Al zijn fchaepen naemen af.

Corydon fchreef in de boomen
VVaer hy eenen vandt becjuaem

PhlIIi
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Phylli dijnen foeten naem,

Corydon fach in zijn droomen
Phyllis altijdc voor hem gaen,

Phyllis altijdc voor hem ftaen.

lek gaf mijne pols te voelen

Onfe Trijn, en vraechde raetj,

Wat mach wefen toch dit quaet.^

Trijn die feyden haer gevoelen

,

Naer dat zy haer hadd' verfint.

Lieve Corydon ghy mine.

Phyllis fal ü wel genefen,

Neemt haer tot u medecijn.

En my denckt:, het moet foo fijn.

VVant als ick aenfchou haer wefen,

Ben ick luftich ende ras

,

En als voren wel te pas.

Maer zy wilt van my niet h ooren,

Wat hebb' ick de meyt mifdaen
,

Dat zy't heeft op my gelaen ?

Vol van wreedtheyt ende tooren

,

Harder als de Maertfe fnee

Voor het ongefpeende vee,

Phyllis was eens in het lijden

Dat zy in een fieckte lach,

Corydon ginck dach voor daeh

Hem van dranck en fpijfe mijden.

Corydon en quam niec uyt,

Corydon gafgeen geluyt.

D 5
Corydon
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Corydon en mocht niet leven

,

Al de Goden van het veldt

Riepen waer is onfen helt

Waer is Corydon gebleven ?

Maer als Phyllis weer genas

,

Sach hy datfe wreeder was.

Al ghy herders die daerweydet

By den Rijn , ick bidd' u fecht

Ben ick niet een ruftich knecht?

Want ghy alle voortijdtsfeydet,

Dat ick was van foeten aert,^

Sacht van hicï, gekrult van baert.

Als de fchelpen die daer leggen

Tuflchen Egmontende kant

Van de Schcvelijnfche ftrandt.

Ia moer Floris dorfl wel feggen y

Defe lefte kurremis

,

Datter niemandt fchoonder is.

Ben ick kleyn om aen te fchouwen,

En van lichaem niet te grootj

Noch en iflet al 2een noot.

Laet u feker dat niet rouwen
,

Siet den bock en fiet de geyt,

Is daer niet groot onderfcheyt.

Oock heb ick eens hooren fingen

Van een herder in een liet,

Doch de naem en weet ick niet,

Hywas woeftennietom dwingen^
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Langer als de meefte maft

Dieder in Noorwegen waft.

Galacée ginck hem vlieden

Als hy naer het vvaeter quam,

Dacr zy hare woning nam,

Maer aen Acis gincks' haer bieden

,

Acis was al haer gerief

,

Acis was haer foete lief.

Phyllis wik en onbedwongen
Is veranderlick van fin

,

Niet gelijck ick in de min,

Sy is vol van kromme fprongen

Als delammers in de Mey
Die gaen fpringen door dewey

.

-Al de meyfjens die daer drijven

Haercfchaepen by het bos

Van den Haege^ gaen wat los

In de min, en felde blijven

Trou, gelijck die drijven 'tvee

Dicht by Catwijck op de zee.

Zy fijn vol van vreemde treken \

Dom van finnen^ oock wat broos.

En foo wonderlicken loos,

Zy en doen nietdatfe fprcken,

Secr geflepen ende fijn ^

Niec gelijck wy herders fijn.

En nochtans foud' ick wel dencken

Dac ick oock wel fpreken mach,
VVant
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VVatit de Satyrs al den dach

My toelacchen , my toewencken

,

Gock en achten zy gans niet

Soo volkomen als mij n liet.

Keefjen wilt hem oockoptoeyen,

Maervoorvvaer ten wilt niet fijn.

Wat heeft onfe Kees by mijn ?

lek hebb' eenen rock met ploeyen,

En wat anders in demou

,

Dat ick niet verkoopen wou.

Om de fchaepen om de kudden

Die daer tuflchen d'oude Maer

En het dorre VVafTenaer

Haer drooge vellen fchudden.

Mijne naem die wort gefpelt

In de dorpen en int veldt.

Als ick maer en wilgaen fpclen
^

Boven op den hoochften dijck

VandatfandichNoordewijck,

Kan men my wel hooren quelen

Over zee , tot aen de kant

Van het machtich Britten landt.

Thule felve kan my hooren,

Haeren Coninck prijfl; mijn fanck

,

Die hy nu kent over lanck.

Thctis felve leent haer ooren

Noch blijfick in dit verdriet

,

Phyllis die en wilt my niet.

Corydon
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Corydon en kan niet leven

Sonder Phy llis wat hy doet:,

Want zy is te machtich foet

.

Hy en kan haer niet begeven.

Phyllisisde eerftepijn.

Phyllisfaldeleftefijn.

zAen de eerbare ende konfirïjckc lonckyroa

Anna Roe mer Visschers.

Odin die by den ftroom des AmRels fijt geboren

,

Van Phoebus feer bemint,van Pallas uytverkoren,

Geboren als ick meen, en menich man gelooft.

Niet uytu moeders fchoot,maeruytii vaders hooft.

Minerva van ons landt, en tiende van de negen

Die Pegafus beftort met zijnen foeten regen

,

Ofalle tien alleen : de vierde van de dry

Die Venus gade flaen, en danfen aen haer fy

.

Het fy dat ghy met goudteen aerdich werck wilt weven
,

En fticken met coleur, Arachne moet het geven

,

Het fy dat ghy d en draet gaet nemen en de naelt

,

Het fchijnc dat ghy met krijt, ofmet coleuren maelt.

Laet komen het pinceel, Apelles fal befwijcken,

Neemt kolen uyt het vier, Protogenes fal wijcken^,

[
En geven u den prijs, maer'meeft de Diamant

Om dat hy wecrdich is, is in u weerde handt

.

Die treckt al wat ghy wiltj en fchi j nt op u te wachten,

Als flaef van uwen geeft en vliegende gedachten,

E
'

De
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. De Son, de fchoone Maen, al watter is ofwas.
Ofyewers wefen kan, dat ftelt hy in gelas.

VVat Thales heefc bedocht, Pychagoras gefwegen
,

En Socrates gefeyt, en aldevvijfeplegen

Te fchiijven op papier, en roemen aidermeell

Als noodich voor de menfch, dat fchildert ghy nu eeft

,

Of treckt het met de pen. de deuchc die wort geweien,

En metter handt gevoelt, en niet alleen gelefen.

Het fy dat ghyfe (et op lijnen ofop doeck ^

Ofals dt mannen doen, maeckt een verflandicli boeck

,

Het felve placht te doen het volck dat aen de ftroomen

Van.Nilus heefc gewoont, zy fchilderden met boomen ^

En dieren alderley, en gaven door een plant

Tekennen haren lin en innelick verftandt.

Als ghy geboren wert, Minerva quam beneden

Van haeren hemel hooch mecErato getreden.

En loegen ueens toe, Terpfichore dienam
Plet kindt in haeren Ichoot , en Venus gaft de mam.

Cupido wiechde felf , en gafu vaft te raeckeii

Zijn pijlenende booch, wanneer ghy cjuaemt te waecken.^

Gelijckdckindersdoen. daervan en hebt ghy niet

Gehouden, dan dat ghy noch alle dage fchiet

Met oogen vol venijns. N^acr als de teere jaeren

Der kindtfheyt onbevroct by naer ten ende waeren,

Doe cjuam Vranie, die bracht een groote fles

Vuyt Caftalis de beeck:, en leerd'.het kindt zijn les.

Het fpinnewieh de fpil, en is niet dan voor finnen

Die trecken naer het graf, en anders niet beminnen

Dan tijdelicken loon. nietdie dooreeren lof

Verheffen haeren geeft, en vlieden uy t het ftof.° °
Den
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Den hemel was uboeck.ghylaeft zijn goude noten,

De letters van de nachts daer n>et hy ftaet begoten,

En kendetal zijn volck. vvatdat Orion doet

Geteyckcntaenzijn hooft, maermeeftaen zijnen voet,

Al loopend' in de locht, en toonende zijn hielen,

VVaerom dat Cepheus ftaet, en Hercules moet knielen.

Wat fterren dat hy draecht noch boven op zijn huy t

,

VVaer al de teyckens ftaen van Perfeiis en zijn bru) t*

Waer dat de lonckvrou ftaet, die van ons is getogen

Door onfen handelïlim^ en oppewaen gevlogen,

Dieghy gefelfchap hielt, oock woonend* in de locht,

En Ariadncs kroon, die ghy wel dragen mocht.

Dan faecht ghy naer de wech, niet daer de G oden wonen.
Die verder van ons zijn , maer haere vrome fonen,

En dochters, door haer deucht, de klare wech , de wclck

Nu noch gefpickelt is van lunoos witte melck

.

Daer ghy noch wonen fult, ten fy dat ghy wilt wcfen

VVatnaerderaen de lier van Phoebusfelfgeprefen,

En in de locht geplant, al waer men haer liet ftaen

Dicht aen de fevenfter, niet verre van de Maen.
Dit was al uwen luftj, de menfchen te verlaeten.

En het gemeyne voick met zijnen luft te haeten.

Die altijdt hangen aen het aertrijckj, ende niec

Het gene dac alleen den hemelin ons giet.

Degeeft die vhecht om hooch, is van gelijcken aerde,

Gelijck het heete vier klimt altijdt van zijn aerde

,

En gaet van daer hy komt^ hy weet dac al het gouc

Dat onfe fmnen treckt, daer Amfterdam op bout,

Niet anders is als flijck. dat eerftmael licht begraven

,

En lijnde losgemaeckt, onsfclvemaeckc zijnflaeven,

E 2 Krijchc
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Krijcht zijnen glans van ons , ea zijne fuyverheyt,

lae felve zijnen prijs van onfe fotticheyc,

O groot, ó manlick hert , en weerdich niet te leven

Daer fich de menfchen maer tot ydel goet begeven^

Macr dat ufufters zijn, ofdaer Minerva leeft

,

Die by Triconis vloet altijdt haer vvoonplaets hecfc.

O fter, ó hemels kindt, van vvonderlicke ftamme,

Vol geeft, vol locht^ vol vier, vol goddelicke vlamme.

Gemaeckt tot fpijt van ons> en boven alle wens,

In vrouweHcken fchijn fchier meerder als een mens.

Had Phcebusugefien, zijn Daphnefou noch leven,

Ofghyfoutfelve fijn dat haer nu is gegeven,

De kroone van zijn hooft, maerfeker ick en kan

Niet dencken ofhy wenft te wefen uw^en man.

Te weten u verftandt met hemelfche gedachten,

Met Goddelicken praet, en met geleerde nachten,

Methoogewetenfchap, enredenen van al

VVat in de weerelt is én naer ons komen fal.

V Vat dat de koude nacht des winters doet vertraegen,

Des fomers wederom doetwackerendedaegen,

V Vat dat de groote zee doet komen ende gaen,

Den hemel loopen om:, het aertrijck ftille ftaen

,

Het water inde locht gelijckelick doetwegen,

Soo dat het niet en valt. wat ons den foeten regen,

Den kouden hagel maeckt^ de maenc van ons weert.

En wat dat feggen wilt de fterre met de fteert

.

Die dan AppoUo waerdiefoud'hem konncn lijden.

En foude lupiter zijn luno niet benijden

,

Al houdt zy aen den dis altijdt den hoochften kant.

En draecht den blixcm felfwel dickwils in de handt.
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Et walging, jaeop't hoochfl: heb ick veracht het geen

Dat de begaefde menfch beroofc van alle reen^

De dulle dronckenfchap-maer prach met trogglent

gnocken (ken

Nu om een fchuy fjen ^ en van *t geen zy gulfich floc-

Een weynichjen ter fluyck. van die ( meen ick) die fijn

Oock dronckaerts , niet van Frans' offchrale Rijnfche wijn

,

Maer Pegafus fonteyn. O driemael drie Godinnen
VVtdeelfters van die dranck, laet my genade vinnen

,

Op dat ick defen lof, die ick gans niet verdien^

Mach tegenfpreecken , om daer door de Nijdt t'ontvlien.

Die altijdtfchrolt op eer,en willens niet wil weten
Dat dit is het gebruyck van aertige Poëten.

Wantghy Apollo prent nieteens in u gedacht

Dat ick vermetelick my 'tfclve waerdich acht.

it4enIoncl(vrou Aj^na Visschers op haer dicht te Leydcn

fijnde van haergemaeckt , tndeacn hem gefonden o^ het zwijnt.

Ry Miifen d ry en dry heeft Grieckcn ons gegeven
,

Die nu noch fo men fecht op Helicons top leven :

Dochwiedemecftefy, ofwiedatvoorengaet,

En heeftfc niet gefeyt, en noch in twijfel ftact.

Hefiodus wel eer heeft boven al geprefen

Calliopc feer hooch, en meent dat zy moet wefeti

Die
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Die leyden moet den dans. maerClio (Irijdc omd'eer'

Molpomcne niet min : Vranie noch meer.

En hebben al gelijck . want Cüo leert ons prijfen

De mannelickedeucht, haer vrienden eerbewijfen.

Melpomcnedie heeft de Koningen bedocht

In haeren droeven fanck : Vranie de locht.

Tevvijledatfe noch vaft met malcander kijven,

Oneffen van getal, en twijfelachtich blijven,

Krijcht Leyden het befcheyt. De meefte van haer al

Komt hier van Amfterdam : maeckt effen het ^etal.

Oycrfettinge njanhct XII. idylliumTheocrith

tvaeyvan het beginfel is
^

Yt ghy gekomen dan , naer dat ick heb gewacht

Naer u mijn liefile kindt den derden dachen nacht?

Ghy fijt gekomen, jae.Maeryegelick die mint

Wort out op eenen dach, als hy zijn liefniet vint.

Soo veel de foetelent de winter overtreft^

Den appel by de pruym die wilt is fich verheft

,

Het fchaep met dicke wol zijn lam befchaemen kan, •
Een maecht veel foeter is, als die den derden man
Alree verfleten heeft : foo veel als lichter is

Een reebock als een kalf? ofin de wildernis

De nachtegael den prij s van alle vogels wint^

Soo is voor my u korafl: het foetfte dat men vindt.

Siet ick ben hier gevlucht:, als een die verre gaet

Naer defenbeuckcnboom, dewijl de fonnebraedt

En
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En droocht het dorre landt. Och ofc de foete n^iii

VV^oublaefen op ons hert, en voegen onfen fin:

En dat die naer ons fijn, óns kenden al te faem,

En fongen dus van ons , en fpelden onfen naem,

Daer fijnder twee geweefl: eens in voorleden tijdt,

Den eenen vrydefelf,end'andervvertgevrijt,

Haer liefde was geiijck. Och was het voick nietfoer.

Als liefde wederom met liefde wertcrevoet

!

Och Iiipiter ofdatenalghy Goden waer^

En dat my wierdt gebracht naer menich diry fent jaer

Die bootfchap onder d'aerdt, dat hy die my nu wonde
En mijne foete min waer veder in de monde:
Maer meert: het jonge volck. dan ditfal moeten gaen

Alfoo de Goden felf in haeren raet verfl:aen.

Doch ick en vreefe niet als ick u prijs voor al,

Dat yemandtuyt mijn neus de leugens mereken fa^

VVant doet ghymy wat feet , dat foet ghy metter daetj»

En doet my dobbel goet, my gevend' een toemaet.

O volck van Megara:>diekloeck ii|cindcnboot,

Ick w^ens dat ghy bewoont geluckichlick den fchocc

Van't rijcke Athenen landt, die bqven al vereert

Diodes, die fbo veel met minnaers heeft verkeert.

VVant altijdt by zijn grafvan alle kanten Itaen

Veel minnaers, die om pri/s een foete ftri-jdtaen gaen,

Met foentjens om het beft. en die dan mondtaen mondt
Léchtalderfoetjensaen, keert wederom terftont

Rcchtnaer zijn moeders fchoQt,t'huys brengende de kroon.

Ochwelgeluckichis, die krijcbt voor zijnen loon

Dat hy mach rechter fijn. hoe dick roept hy al ftil

Om Ganymedes hulp, dat hy hem maecken wil

Zijn
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Zijn mondt als eenen fteen, daer met de goudtfiiiit proeft

Of 'cgout is louter goet, ofdat hem wat behoeft.

tAdonisdoot ^ uyt Theocritus.

Ls Vcnus eerft Ado nin doot

Sach liggen recht voor haerenfchoot.

En fach zijn haer foo fchricklickftaen.

En fach zijn bleecke wangen aen j

Geboot zy haer volck al te gaer

Te brengen 'c wilde fwijn by haer.

Dat vliegende volck op de fpeur

Liep vlijtich alle boffchen deur.

En {agen daer de moorder ftaen.

En floegen hem de boeyen aen.

D'een nam een ftrop uyt zijnen fack

Daer met hy den gevangen track.

De tweede was noch meergeftoort.

En dreefhem met zijn boge voort.

Het dier dat volchde voet voor voet,

Bcvreeftvoor VenusWreeden moet.
Del
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De welcke fiend' hem aldereeft,

Riep, Oghyaldervvreeftebeeft.

Hebc ghy dit lichaem aengeraeckt,

En mijne man aldus mifmaeckt?

Het dier dat fprack: hetismyleet,

En fweere by den meeften eedt

,

Eerftu, en uwen man daer nae,

En my die hier gebonden ftae^

En defe jaegers die hier gaen,

Dat ick niet docht om hem te (laen.

Maer foo ick uwen heve man
Dat fchoone beeldt fach eerftmael an,

Soo wierd' ick dul en'ongeruft ,.

En kreech van binnen grooten luft,

Om zijne heup die voor my ftondt

Te mogen drucken aen de mondt.

Ditfoenen heeft hem omgebracht..

Daerom gebruycket vry u macht.

Dees tanden ruckt uyt mijne mondt,

En morfelt die tot aen de grondt.

VVat doen daer toch de tanden in

Die onbequaem fijn tot de min?

En is dat niet genoech voor dy,

Ivlijn lippen lecht die oock daer by.

Hier met wiert Venus wel gefint,

En feyde, dat men hem ontbindt

.

Van dien tijdtginckhy niet van daer,

Maer volchde Venus altijt naer.

En brand' in vier zijn tanden af,

Die hy de fchult van tfoenen gaf.
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(upido Homcb-diefy uyt Theocrfttts.»

E foon van Venus foete man^
Die nimmermeer flil wcfen kan,

Was opgeftaen recht voor den dach

Als yeder nochin ruftelach,

En ginck al -heymelick bcfpien

De honich-korven van de bien

,

Hymeynde^t honich was fo goet ,

Het was foo wonderlicken foec

.

Maer eer hy haetde zijn gerief,

De heeften prickelden den dief.

De lecker liep aen alk kant

^

Hy fpranck, hy btaefde vaft in d'hancfc;-

En toonde Venus die daerftondt

Al fchreyende de nieuwe wondt.
Hy feyde, moeder, hoe kant fijn,

Datfulcken dier maecktfulcke pijn ?

De moeder feyde^ fijt ghy groot

Die yeder brengt in fulcken noot ?

Vyt
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^yt zi]n eyfch Latijn , in Hiffona^e ^ Dulcis ^wcW^., gefchrevejt

aen Thayman tis berepftjnde om met derfgefant

BviANVAL naer Franckr^ckte reyfen.

Oet meyfkenJaetfte vier,dat my altijt fal prangen
Int dicpfte van mijn hert, en in de finnen hangen,

Soo langalsickaenfchoudatliefclickgeficht

Van Phcebi gouden hooft, de vader van het hcht,

Soet meyfken wilt dit woort,alft immers foo moet wefen,

Gefchreven voor het laetft, van uwen dienaer lefen,

Niet dat ick hopen wil dijn yfcren gemoet

Veel harder als een khp, int midden van de vloet

Van d'ongebaendezeej, bevochten van den regen,

GegeefTelt van den windt, daer mede te bewegen,
Maer op dacghy vol trots, hooveerdich, endewreet,

Noch eens u herte moocht verheugen in mijn leet.

Vaert wel onmenfchlick dier, ick fal gaen ballinck wefen
Bey van ons vaderlanten van u foete w^efen.

Vaert nu wel voor het left. het vonnis dat ghy geeft

Sal worden overleyt, als ghy niet meer en leeft.

VVy breken door den tijdt, en fenden naer ons leven

Ons boden over al , diegoe getuygnis geven

Wie datwy fijn geweeft. ickfweereby mijn pijn,

Dat icku naer mijn doot een grootevleck fal fijn.

Doch ghy flaet in de windt decs woorden ende reden

Met een gefloten oor, en fpot met mijn gebeden.

Hoort maer eens aen dit w(jprt. wat dat het oock mach fijuj

Dat mijn hoochmoedich hert foo lang' houdt in de pijn.

Het fy de hooffche locht, oft hetgeduerich pr^eten

Van die dy volgen naer, recht flijpcrs van de ftraeten,

F 2 Bequaem
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Bequaem om niet te doen : een volck dat ongeleert

De wijfheyt niet en kent
,
geleerthey t niet en eert

.

Die nu met ydelheyt het moedich hert ontfteecken :,

En niet dan roock en wint, en groote ftaeten fpreecken

:

De deucht wort niet verkleynt. zy ftaet als eenen wandt,

Diep in der aert gegrondt , alti jt in eenen ftandt

,

Vaft, fterck en onbeweecht: en fonder aen te hooren

Het oordeel van het volck^ offich daer in te ftooren j

Blijft alti jt dat zy is, en let niet wat men fecht,

En is in nicmants macht,is boven vrouwen recht

.

Met defen pandt fal ick, waer my dewinden drijven

,

En my fortuyne leytj, aJtijt te vreden blijven

.

En ofmy fchoon de zee fmijt ycwers aen een endt

Van eenen dorren kant, daer ick ben onbekent

,

Schip breuckich fonder vrient, en fonder gek ofpanden

,

Gelijck het die wel gaet die doolt in vreemde landen

,

Soo fultghy noch verftaen, dat die ghy doet dit fpijt,

Van Princen wort gekent:, van Koningen gevrijt.

Elegie ofte Nacht-clachte

,

Ewijle dat denachtop alderhande dieren

Verfpreyc haer droevich kleet, op Velden en Rivieren,

En dat de wilde zee vermindert haeren droom

,

En dat de werelt gans licht als in eenen droom :

Dewijle dat de locht uytfteeckc h3èr gouden oogen^

Di e haer uy t 's hemels fael al fpringende vertoogen.

En dat de droeve maen haer broeders plaets bewaerc.

Die morgenwederom fal komen nae deaerd':

Soo
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Soo dwael ick hier alleen daer my mijn forgen draegen

,

Om van u fel gemoec en vvreede lin te klaegen,

lonckvroLi ghy licht geruft, en blaeft uy t uwen mont
Dat goddelick venijn dat my dus heeft gewone,

In uwen eerften flaep van alleforg' ontbonden.

Niet denckend' op mijn vier, niet denckend' op mijn wonden,
Niet denckend' op den Godt die met zijn wreede kracht

Heeft willen mijn gemoet doen ftaen in uwe macht.

Ick ligg'hiern eer geftort voor uwe doove deuren

Als ofmy in de nacht wat voordeel mocht gebeuren:

Ofdatter hope waer om dijnen herden fin

Te trecken naer mijn hert , te leyden naer de min.

De vogels diede locht met vleugelen deurfnijden
,

De viffchen die de zee met haeren fleert berijden.

Die liggen nu in ruft tot dat den dach komt aen

:

Maerdieu dient alleen moetoock by nacht vergaen.

By nacht vergact hy mceft, ick neem u tot getuygen

Mijn tranen die ick ftortj daer met ick niet kan buygen

Haer onbermhertich hert. mijn traenen die ick hier

Laet liggen als een pandt van dit ellendich vier.

Ekk dinck heeft zijnen tijdt, naer dat de koude daegen

Sijn lang by ons geweeft , en d ongetemdc vlaegen

Van haegelen van fneeuw, en dat den grijfen baerdt

Des winters vooreen tijdt bedeckt heeft gans de aerdr,

KomtZephyrus weer aen, en uyt zijn fchoonefaelen

Laet zijnen filvVen dauw op alle veldendaelen :

En met den adem foet die zijnen mont uy tfpreet

Neemt d'aerde wederom haer groen gcfchildertklect.

Het een gaet , t'ander komtj, de duyfternis moet wijckcn,

Naer dat de ronde Son komt uyt zij n kamer ftrijckcn

,

F
j

En
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En toont zijn gouden oog. En als de Son wcch gact l

Dan komt de Maen weer om die in zijn pbetfe ftaet.

Het heeft al zijn gebeurt, het komt al opzijn tijden :

Tweedinghen bhjvenvaftruvvreetheyt en mijn lijden.

Mijn lijden blijft altijt, en d^oorfaeck van mijn pijn

Vonbeweeglick hert moet funderende fijn.

Deoorfaeckdaervan is dat ick niet twee kan minnen
Ofdry op eenen dach , en fpelen met mijn finnen

Gclijck een lichte pluym daer Boreas op waeyt,

Nu hier vliecht en nu daer ; en keert fich ende draeyt

Naer het bevel des wints ? ofals een fchip gefpleten

,

Int midden van de zee, da^r't roer isafgefmeten,

Maer hout al even vaft en onbeweechÜck aen^

En blijft alleen op dy, en niemant anders ftaen*

lonckvrou dat is mijn fchult : hierom wil ick gaen vacrcn

Daer ghy nier meer om my u hert en fult befwaeren.

lonckvrou vaert weL ick gae: ick gae daer ghy my fent.

lonckvrou vaert wel, ick gae: ick loope naer mij n endt.

lonckvrou vaert wel, ick gae, ick gae mijn lede gangen,

lonckvrou vaert weU ick gae, ick fal mijn hert uytlangen

En werpen vcK)r u deur. doet open uwen fchoot:,

En neemt daer in die fiei van die ghy hebt gedoot.

Laetmy ten minden toe dat ick daer in mach leven.

En wonen naer mijn doot : wilt my de weldaet geven,

Dat ick de plaetfe mach bewaeren van mijnmm
Die my gewcygert was : en blijven vaft daer in.

OfVenus fal mijn fiel in haren gouden usagen

Veel hooger als de Maen en als de Sonne dragen
^

En by de lichten fchoon^ die lichten die daer gaen

In 'shemels lihoon gebou mijn arme fiel doen ftaen.
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De ftcrren die ghy fiet, dac fijn de weerde fielen

Die Venus en haer kin t noch dagelicks vernielen

;

Dat hebben minnaers oockgeweeft voor anfen tijde

En leven nu om hoog van alle forgbevrijt.

Zy ftaen in Venus huys, zy letten ende mereken
Op ons verdriet en pijn, en uwe wreede wercken:
En draegen die vaft aen by Ven us end' haer foon

,

Dieeickop zi/nen tijde befchicken zijnen loon.

Int midden, is een fael van anbekende bloemen,
Met bloemen opgebout, die wy njetkonnen noemenr

Hier is Cupidoos ftoel , die fpreeckt daer ende fechc

Een yeder zij n mifdact, een yeder na zijn recht,

Daer neven is een perck, daer loopentw^ce Godinnen
De Droefheyt en de Vreucht, de fufters van het minnen ^

Die garen in een kruyek ons tranen altemaef^

En fetten die ten toon inc midden van de fael.

Ons fuchten alcemael die ftaen om boog gefehreven

In Venus ufelboeck tot 't ende van ons leven :

Int midden is een fchael, daer weegt men al ons cjuaet^

En die meeft heeft geleen, die krijcht den beften ftaet^

Daer fal ick boven aen die befte plaets beerven

,

Om dat ick ben geweeft volftandich tot het fterven r

De eerfte plaets is mijn. daer fal ick ftaen tot fpijt

Van die u heeft behaecht en die my heeft benijt.

lonckvroUjWdaen, ick gae,.en laet u hier tot panden

Mijn tranen voor de deur, die bitter offerhanden :

Doch fo ick fterven moet, denckt eens in uwen fin

Ofick de doot verdien, om dat ick u bem in

,

^ruylof'
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^ruylof-Liedt,

Nt midden vande loclit heeft lupiter een kamer
Van klaren diamant, gefmeten met den hamer
Van Mulciber zijn foon, die daer heeft ingeftelc

AI dat men noch ter tijt van lupiter vertelt.

Hoe dat de oude yrou^ de moeder aller faecken

Natura liet een fchoon en blijde maeltijt maecken,

Doen 'tacrderijck eerft ftont, en doen het groote velt

Des weerelts eerftmael was op zijnen grondt geftelt.

Het lach nochwoeften wilt. de foetenaem van minnen'

En was noch niet bekent, noch niemant was van binnen

Gefchoten van de facht' en liefelicke fmerc

Die uyt de oogen komt geilopen in het hert.

Dewijle dat zy dus de fuyver wijnen fchoncken

En namen in de handt, en vroyelick uyt droncken,

Neemt lupiter een kool,^en fchildert met de handt

Een beek een wonder beek, beneden aen de want.
En neemt twee pondtvenijns, daer metde God der minnen
Cupido nu beftrijckt zijn doodelicke pinnen.

En ftrijckt dat aen de mondt en lippen heel rontom^
Aen d'oogen boven al : en wendet om end' om.

De Goden fagen toe^ en werden feer verflagen

:

Zy kregen in het fien ten eerften goet behagen

,

Tot dat een Ibete koorts haer in het herte quam.
Gekropen meer en meer, die haer den fin benam.

Sy waren feer verheucht, en loegen in haer pijnen.

Men wift niet wat het was, men haeldemedecijnen.

Haer ader wert gevoelt, men vraechde naer het quaet,

Men vraechde naer de fieckt', men vonter geenen raet.

Natura
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Natura ginck terftont, en liet het werck naertreckcn

Devvcerelt door en door, en ginck een volck verwecken,

Venijnich van geficht^ feer vvonderlick van fin,

Dat noch tot defe tijdt heeft gans de weerelt in.

Men wift niet wat het was, het aertrijck was vol roeren.

De menfchen waren bang'jfy wouden krijchgaen voeren :

Mee kracht en met gewelt, met yfer ende vier

Gaen jagen wederom dat nieuw geboren dier,

Zy wouden ingefchil met al de Goden treden

,

End' ydel laten ftaen haer landen ende fteden.

Men wafTer van vervaert, men wifter geenen raedt,

De een die floot zijn oog, de tweede badt genaedt.

De derde riep om hulp : zy kregen foete wonden

:

Men hiet het Toovery. Tot dat men heeft gevonden

Een goede medecijn , de welck verborgen was

Wel negen hondert jaer in Venus gulden kas.

Een goede medecijn, bekent in alle landen
,

Vanfoentjens t'faem gemengt, enworfteling'der handen5

En liefFelick gefucht:, en wat ontrent den fchoot,

Dat niemant maecht en laet, en niemant doet de doot

.

Dees foete koorts is nu gemeen in defe tijden y

En wonder wel bekent. Ghy moecet oock belijden,

Heer Bruydegom, dit is, dit is dat foete quaec

Dat u doen komen heeft in defen blijden ftaet.

Heer Bruydegom ghy faecht die vriendelickeftraclen
' Van't maechdelickgelaet, dat heeft u hert doen dwaeien

,

Ghy wiertjghy wiert gans fwack, de foete koorts quam in ,

Benam den wijfen raet, betooverde den fin.

Den brandt quam tot het hert, al u gedachtenfwommen
Int midden van het vier, men wift niet te bekommen

G Tot
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Tot hulp van dcfe fieckt, tot trooft van defe pijn ^

Haerongenadichhercmoefteerftverfadichtfijn.

Haer aenficht is gevveeft de pijnbanck van u herte,

Haer oogen fijn gevveeft de buelen van u fmerte

,

Die bielden u vaft aen , en met een harden bandt

Omvingen uwen fin, en boeyden u verftandt.

Maer nu ift eens gedaen, het yfer is gebroken

,

De banden fijn ontdaen, de boeyen fijn ontloken,

Neemt defen tijt tot hulp, en om gefont te fijn

Omhelft dat felvequaet, en bluft daer met de pijn.

Het heeft een groote kracht om quetfen en genefen.

Het was al u verdriet, het fal de welluft wefen.

Het was de pijn de finert, het fal nu fijn de luft.

Het was de ongeneucht, het fal nu fijn de ruft,

Defchoone nacht komt aen. fiet de vergulden Goden,

Defterren kijcken uyt, dat fijn de gouden boden

Die Vcnus aen dy fent, die feggen dat is tijdt.

Te voorderen de faeck, te voorderen den ftrijdt.

Ons werck komt aen, wy gaen, wy fullen voort gaen haelen

De oorfaeck van u koorts, deoorfaeck van u quaelen.

Al ftaet zy by haer volck omringt aen alle kan t

,

Wy fullen haer nochtans u leveren in d*handt.

Nu ghy o lieflick volck ïonckvrouwcn wijckt ter fijden

:

Ghy die de Bruyt bevvaert, en wilt met ons niet ftrijden.

Gaet trooft hacrvoor het left, en geeft den leften foen.

Het ander dat ghy laet, dat fal den Bruyd gom doen.

Gaet aen vrou Bruyt, gaet aen, den Bruydegom wacht binnen.

Gaet aen vrou Bruyt gaet aen het foetefpd der minnen,

Gaet aen onnofel fchaep,gaet aen onnoofellam

,

De leften tijdt is hier, die noyt vooru en quam»
Eit
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En fijt doch niet bcvreeft, ick ben u borch gebleven ,

.

Dat ghy in dcfe ftrijdt behouden fult u leven.

En weeft doch niet bevreeft. het gene datmen doet,

En is nietom het lijf. de ftrijdt is fonder bloet

.

En weeft doch niet bevreeft : ghy fult denmaechdom laetcn
^

Dieniemantgoet en doet, nochniemant nieten kan bacten.

Het is een ydel naemj, de maechdom en is niet,

Die niemant niet en voelt, die niemant niet en fiet.

Hy is noch vifch noch vleefch : de wijfte van ons allen

En weet niet wat hy is. Hy kan oock licht ontvallen.

En fluypen door de handt. En weeft dan niet vervaertj

Want die hem dus verlieft , die heeft hem beft bewaert.

HeerBruydegom ghy moet gaen minderen u pijnen

,

Heer Bruydegom ghy moet gaen nemen medecijnen.

En fweeten yyt de koorts , en fweeten üyt de pijn,

Die anders niet en kan te recht verdreven fijn.

TroudUhf

Tereerenrvan DANIEL de 3VKCHGKAVE,
mttK^NNA OOSTERLINCKS.

E fchippers die de zee met kielen fcherp doorfnijden"
En met een houten peerdt hetblaeuwe diep berijdê>

Gekomen fijnd'aen landt, bcvrijt van alle noot^
Dan vellen zy de maft, dan ftrijckcn zy defchoot»

Het gheen daerwy in fijn, eerwy ons felven paeren

,

Is een beroerde zee, die forgen fijn de baren

,

G X De
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De liefd' is onfen windt : de klippen die ons fchaen.

Is daer wy aldermeeft en alderliefft naer gacn.

Deklippenfijngeftelt int midden van herleven,

Daer worden zy feer licht van alle kant gedreven.

Dan komt de weften windt, feer liefelick en ftil

,

Die voert ons int verderfdoor onfen eygen wil

.

Defterren die ons leen, datfijn deblinckend'oogen,
Diefich gemeynelick tot ons verderf vertoogen.

Dan mift ons het compas : dan miflen wy de locht

,

Dan wordenwy met luft in ons verderfgebrocht

.

Het roer is ons verftant: den ancker is.dc reden,

Dekaebels fijn de deucht : de ballaft goede feden.

Dan doch de minften deel brengt in behouder hand c

Zijn onbeweechde fchip van ftormcn aen het landt.

MaerBurchgraefwel voorfien van ballaft komt gevaeren

ïnt midden van de zee door klippen ende baeren

Totaen't gewenfte landt: en vry van alle wee

,

Van fchipbreuck, ende laft, komt naer een goede ree.

Dit is de befte Wens : het lant hebt ghy gekregen

,

Daer u den ooften windt niet meer en fal bewegen.
HeerBruygom blijft hier vaft : èn werpt den ancker uyt>

En van het quade weer verfekert dijnefchuyr.

VVy fijn noch in het diep, wy moeten voort gaen dwaelcn
Daer ons den harde windt en baeren komen haelen.

Vaert wel:, en als ghy fijt in uwen meeften ftaet,

Denckt eens hoe dat het noch met onfe fchuyten gaet.

Het
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Hetfierf-ht4ys ^an Cupido,

^ Ifteren des avonts laet,

Eer de Son te bedde gaet^

Eer zy gact, end' ons berooft

Van haerfchoon vergulden hooft,

E er d e fwarte nacht begint

Is geftorven Venus kint:

Venus kint dat foete dier

Is gevallen in zijn vier.

Nu licht Venus arme vrou,

lammerlick in groote rou,

VViefalbluflchendefepijn? *»

Wie fal Venus troofter fijn?

Morgen voorden daegeraet

Eerde Sonhaerbedd'verlaet,

Dachvaert Venus altemael

lupiters volck in haer fael.

Al ghy Goden overhoop.
Die wilt koopen goede koop.

Morgen voor het Sonnefchijn

Salder eenen koopdach fijn.

Eenen booch, en neven dien

Eenen koker wel voorfien

:

Pijlen fij nder ^^s ofacht

,

Alle van verfcheyden kracht

.

D'een heeft honich:, d'ander ga

L

D'anderlieflick ongeval:

D'een brengt groote blyfchap aen ^

D'ander doet dieweer vergaen,

G j Een
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Een van hoop , van vreefc twee

,

Een van vreuchc , en dry van wee

,

Twee doen haeten gdedenraet.

Twee doen haeten middelmaet.

Dits den huyfraet meen ick al,

Die men daer vcrkoopen fal.

Dits den huyfraet allegaer

,

Die hy heeft gelaten naer.

KomtghyGodenaltemael
Morgen vrocch in Vcniis fael

:

Die beft biedt, van Venus moet

^ Vinden noch twee foentjcnsgoct.

K^en de

lONCKVKOV VyED<^
va» Holland T«

Hy liefelick geflacht, dat Venus heeft gegeven

Tc voeren in de handt den fleutelvan ons leven.

Die met u oogen faey t dat goddelicke faet.

Dat in ons herten veldt altijdtgewortelt ftaet,

lonckvrouwen 't is om u. ick fweer u by de banden
Van onfen kleynen God, ick fweere by zijn handen

,

Ickfweere by den pijl, den meefter van mijn hert^

Die altijdt ftoockt mijn vier en meerdert mijne fmert.

lonckvrouwen 't n om u. ick fweere by de fchoone,

De fchoone die mijn iiel gevangen voerc ten tóone

,

Die my heeft in haer macht , ick fweere by de pij n

Daer fonder ick nietfou in vreuchden konnen fijn:

Ick



Ne D E K D V Y T $ CH E PoEMATA. ^ 55

Ick fvVeere by dat licht dat zy tny pleechc te geven

AJs zy haer oogen wendt de Sonne van mijn leven.

Het is om u gevveeft, alleen om defefaeck,

Dat ick Cupido wil gaen leeren onfe fpraeck.

SclfVenus van dit jaer ( het is niet lang' geleden

)

Qiiam vroeyelick en bly naer Hollands rijcke fleden j

Den filveren dau viel met druppels hier en daer

VVaer datfeging en ftontjVan haer fchoon gouden haer.

Zy wou dat haeren foon by my wat fou verkeeren

,

Op dat hy onfe fpraeck van Hollandt mochte leeren

:

Ick gafhaer goeden moet, ick feyd' het fou wel fijn,

Hetkindtisjonckgenoech.zy liet het daer by mijn.

,

HyWoonde vaft by my, wy fouden HoUandts (preken,

Hy hadd' de fpraecke vaft in tieii oftwellefWeken.
Ick hebbc menichmael , als ickfe liggen vant>

Zijn pijlen ende boog genomen in de handt,

Maeralshy van myginck,in plaetfevan bedancken,

Santhy my eengefchenck (het fijn zijn oude rancken)

Hy heeft my eenen pijl gedruckt in mijn gemoet.

Die my altijdt in vreucht en fmerte leven doet-

O bitter-foere pijn ! dat is hy O lonckvrouwen^

Die my eerft heeft geleertde hoop op een te bouwen.
Die my eerft heeft geleert, diemy eerft heeft getoont

Den handel van het voick , dat ons foo quaelick loont.

Dat volck^dat foete volck, dat volckdat met haer fpreken^,

En met haer fachtgelaet der mannen hert doet breken,^

Dat met haer godlick vier,en vriendelick gcficht.

Als fterren in de nacht, ons duyfter fiel verlicht.

De oorfaeck van ons fmert, de oorfaeck van ons vreuchden

,

De oorfaeck van ons quaet, de oorfaeck van ons deuchden.

De
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Defchrick van onfe fiel , en wederom de luft.

De brandt van ons gemoer :, maer die hem felven bluft.

Dat ick de Sonne waer, ofdat ick haren wagen
Een dach mocht ofte twee doen gaen naer mijn behagen

,

Ick foude ftille ftaen foo dickwils in de locht

Dat ick den fchoonen glans van een aenfchouwen mocht.

Dat ick waer als de Son, ick foud' haer oogen maecken

Twee fterren in de locht, dat zy my mochten naecken.

Dat ick(e mocht aenfien. ick foudefe doen ftaen

In midden 'shemels troon niet verre van de Maen. ,

Hoe menichmael heb ick gewenft te mogen wefen
Een bie, een kleyne bie^ om honich te gaen lefen

Vuyt haeren rooden mondt, als hy eens open gact

Soo word' ick met een fap der lieflickhey t verfaedt. -

Dan komt haer fiel in my foctrieckende geflopen

En vloeyet in de mijn, en doet de deuren open
Van mijn verheucht gemoet. dan is mijn brandend' hert,

Int midden van zijn vier , maer verre van zijn fmert.

Cupido dat ick kond' foo licht foo kleyne wefen
Gelijck de minfte vlieg', my dunckt ick waer genefen*

Ick foud' een huyfken recht gaen maecken by den mondt
Van een daer ick op denck, daer ick in wonen kond\

Datfou mijn woning fijn, daerfoud' ickaltijdtfuygen

Dat hemels lieflick nat, ick foud' haer finnen buygcn,

Haer wreetheyt doen vergaen, ick fou haer volgen naer

Tot dat ick in haer hert:, ofzy int mijne waer.

Gelijck de krekels doen^ die in de bloemkensfwevea ^

En by den foeten dau, en 't nat des hemels leven,

Soo gaer het oock met ons. de liefde kan ons voen,

Ia fonder fpijs ofkoft ofyet daer by te doen »

Het
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Het IS een foeten dranck , het is een foecen regen

Die neer daelc in ons hert, het is een foeten regen

Het is den honich dau die uyt u aenfchijn vloeyr,

O Venus borgery, daer medcghy befpoeyt

Befpoeyt ons drooge fiel. als ghy ons wilt begeven

En mogen wy niet eens meer dencken om te leven :

Ons leven :, onfe ilel ^ ons herten fijn geftelc

In uwe fachte macht, en vriendelick gewelt

:

VVant Venus is een vrou^ zy heeft ons oock dé vrouwen
Gegeven in de macht, dat is al ons behouwen.

VVat fou de weerelt fijn,wat waer des weerelts grondt.

Ten waere dat men daer een lieflick aenficht vondt?

Men fecht dat lupitera ls hy eerft alle faecken

Hier in dit woefte rond begonnen hadd' te maecken.

Hem keerde drymaels om al lacchend' ende fprack

Datinditgrootcrijck noch een e faeck* ontbrack.

Doen bracht hy voort een dier, hy deed' een dier voort kommen.
Een dier, een lieflick dier, dat wy een rneyfken nommen.

Maer als hy't had volmaeckt, en fach zijn maeckfel aen,

Hoe dat het hem coe loech, en fach het voor hem ftaen,

Selfin zijn eygen wcrck kreech hv foo groot behaegen,

Dathy zijn eygen min begonde te^aegen.

Hoe dickwils heeft den G odt die met zijn ftercke handt

E n 'tblixems vlammich vier doet daveren het landt,

Hoe dickwils heeft hy felfal fachjens komen kruy pen,

En naer dat foetgeficht zijns alderlieffte fluypen.

Dat was zijn konincksrijck, den hemel liet hyftaen '.

Als hymaer naer den fchoot van zijn Vriendinn mocht gacn,

lek achthem levend' doot, ick fluyt hem van de menfchen

Diefukkeendieraenfiet^en nieten foudewenfchen
H VVat
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Wat nacrder haer te fijn. ick acht hem voor een hout

Die in defoete min al levende verflout.

Datickden hemel mocht voor lupiter bewaeren,

Ick fou een nieuwe foort van volck daer in vergaercn,

De meyfkens fouden fijn het meefte volck daer in r

Dat waer eeti borgery , bequaem naer mijnen fin.

Het ambacht dat men föu in mijn gemeynte Iceren

,

Dat fouden foentjens fijn , ick fou daer in verkeeren,

En wetten (lellen voor, die yedcr wie hy waer

Met neerfticheyr en vlijt fou moeten volgen naerv.

Dees foete borgery en fou geen droefheyt maeckcn,

Haet^tooren,ende nijt, enfou men daer nietfmaeckerr,

Geen krijch en fou der zijn daer in , dan die gefchiet

Met vreuchdcn en geneucht, en alft de min gebiec»

De veften fouden zijn gevlochten en geweven

Van myrten die den foon van Venus ons fou geven:^

De wallen fouden fijn van traenen, die de bruyt>

Als zy te bedde gaet, den eerden Tracht ftortuyt.

Want daer ftaet altijdt een van Venus kleyne knapen

Niet verre van het bedd',foo haeft als zy gaet flapen.

En gaert dat koft'lick nat, en nemet wel gewis,

Om dat het huydendaeehs niet veelte krijgen is.

Doch fo ick niet en kan tot mijne wenfchen komen,

Soohebb'ickevenwelu lieden voorgenomen

Dit boecxken als een merck end' als een feker pandc

Van onfe groote jonft te geven in de handt,

lonckvrouwen, laet dan eens u lieden foete ftraelen

En blinckende geficht daer vriendelickop daelen,

En wenft my, wend my toe, dat voor den foeten loon

Ick noch befitten mach Cupidoos fachte kroon;

Den
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Den hemel van dien God(O die hem raochc beerven

)

Is in den lieven fchoot van zijn vriendin te derven

:

Den hemel van dien Godt is by het fchoone aenfchijft

Van zijne alderlieflValcijdtte mogen fijn.

Voor-reden aen de doorluchtige Vrouwen ^ oyer

*
. ijeel jéirengefchreven.

Et is een out gefchil van langen tijdt gerefen,

En noch op defen dach niet duydeück gevvefen,

VViedat men geven moet van deuchden en ver-

_ ftandt

De vrouwen ofde mans den prijs en d'ovcrhant.

De mannen hebben eerft met kloeckicheyt van handen

Genomen in hacr macht de (leden ende landen,

En onder haer gebiedten onder haergewelt

Desaertrijcks ronde kloot getrocken en geftelt.

Daer tegen is de deuchtj, daer tegen fijn de gaeven

Van'tvrouwclick gedacht beflotenen bcgraevcn.

En haergetrou gemoet, en haeren handel kuys

Heeft tot zijn Icfte pael den dorpel van het huys.

De kinders fijn haer voick, dat fijn haer foete lieden,

De borgers van haer ftadt , daer over zy gebieden
,

En voen die met den wijn die voor den eerftcn dorft

Gelijck uyt een fonteyn komt vloeyen uyt hacr borft.

Tot dat zy fijn bereyt om in het veldt te treden.

En op haer vaders wijs te vechten voor haer fteden.

Ofdoor de wetenfchap geflepen van verftandt,

Vercieren haere ftadt, doen meerderen haer landt,

H 1 Soo
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Soo dat men een groot deel van dat de mannen drijven

In oorloch en in vree de vrouwen moet toefchrij ven,

Die eerftmael brengen voort en helpen aen haer kracht

En voeden met haer bloet het mannelick gedacht.

Het mannelick gedacht, dat eerftmael als verloren,

Noch Son en fiet noch Maen ^ eer dat het wordt geboren»

Haer graf is Tmoeders buyck, daer lange tijdt de mah
Voor doot begraven licht, eer dat hy leven kan,

Totdat de filvreMaen heeft negen mael op eerden

De droeve nacht verlicht met nieu gefpannen peerden,

En negen mael haer fchijn, en negen mael haer hooft

Vervult met fuy ver licht, en wederom berooft..

Dan komt dat edel dier dat gans de aerd' doet beven y

En meerder als de vrouneemtuyt de vrou zijn leven.

Van daer is zijn begin, en die de vrou veracht

VVordt met de vrougetelt eer hy wordt voortgebracht.

Daeromdewijfen Helt de Koninck groot van machten
Lycurgus heeft belet de vrouwen te verachten.

En placht haer eenen booch te geven in de handt.

Om kloeckelick in noot te vechten voor haer landt.

Haer naelde was defpies, haerfpinrock waeren landen,

Haer ambacht was de krijch, haer huyfen waren fchanfen

:

Haer wiege was eenfchilt. daer in wiert t'huys gcbrocht

Datnieu-geborenkindtmetdatquamin delocht.

Met dat geboren werdr, en als zy fouden tijden

Den vyandt int gemoet om voor haer landt te ftrijden,

De moeder riep haer toe, O kindt gaet in den tocht.

En keert met defenfchilt, ofworter in gebrocht.

Hier met Tal ick u fien oflevend' Weder keeren,

Óft hier int huysgebrocht den dooden hoop vermeercn.

Gaet
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Gaet hen en ^
gaet mijn kindt, en toont in defen flrijdt

Dat ghy een rechte fpruyt van Lacedemon fijt.

Geen vrouwen fijn bequaem om rechte mans te baerenj'

Dan die fich noch van fweerdt noch fpieflen en vervaeren.

Geen vrouwen baeren mans , dan die in tijdt van noot

Niet vreefen voor de krijch, niet Ichricken voor dedoot*
'

Als Pyrrhus fterck van macht, de Koninck van Epiren

Naer Lacedemon quam met onbekende dieren,

Met Elcphanten groot, van wonderbaer gewelt,

Die noyr voor zijnen tijdt en quamen in het veldt.

Devrouwen hebben felf de mannen moet gegeven

En kloeckelick vermaent om vromelick haer leven

Te Jaeten voor het landt, en met een fterck gemoct

Te offeren aen Marshaer lichaem ende bloet.

De mannen in de noot die wouden gaen verfendcn

Haervrouwen uytdeftadt, om foo van haer te wenden
De vreefe van de doot : maer een e van verfta^ndt

Quam in de Raetgegacn met eenflveertin haer handt,

En heeft de^mans gevraecht, ofzy dan Jiever wouwen,
Verlaeten haere ftadt, behouwend' haere vrouwen

Dan dat zy die voor haer tot hulpe van het landt

Gewapent fouden fien neervallen in het fandt.

De vrouwen fijn bekent van d'Amazoonfche vorften.

Die met een yfer heet uytbranden haere borften,

D'een hielden aen den toom, en d'ander aen de lans.

En fittende te peerdt, foo renden op de mans.

En noch veel ander meer, de weick van de Poëcen,

Om dat het vrouwen fijn, al wetens fijn vergeten,

Diewy nu brengen voor, en ftellen als ten toon,

Niet willend' haer voortaen benemen haeren loon*

H j
Neemt
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Neemt dit cJan aen in danck, en leert de man nen prijfèn

,'

Dat ghy die vrouwen oock haer eere moocht bewijfen,

En toehet haeren lofgeheel en ongefchcnt
^

Die niet min kJoeck en fijn, maei minder fijn bekent.

Ivnckheer 10 HAN '-uan der Does,, Heere njun Noort-
Tvijc'k 4^^ Daniel Heins, eerfi gchomcn fijnde

om teftuderen tot Leyden.

M».^-^
Heyns die van den Hcynfl: dijn naem voert, door

wiens hoef

(p Ontfprongenisgeweeftuyt'cgrafigHelicone

De Caballij n fche vleet : eer dat hem G laucus fone

Oen toom wierp in de monde ontrent Pirenes gloef.

VVaerdoorii t'hans f00 milde zi jn wateren uyt meet>

Als dien vooral ons jeucht Apollo heeft verkoofen.

Om tuiTclien tijden fich int danfcn te verpoofen

,

En houden aen de lijn de dochters van Moneet

:

Soo dickwil moy gemaeckt, doch nemmermeer verliet

Van een fo fraeyen ront en wel geftemde fangen

,

Als ofghy dees geleert, ofvan haer hebt ontfangcn,

Ten tijden doen ghy eerft tot Leyden wert beftaedt.

En dat ghy hebt begoft ce roeren Clioos fnaer

,

Met een foodanen voys^ als tot lofvan Corinnc

Te quelen Nafo plach, ofdaer met zijn vriendinne

Caffandre was gewoon te eieren San nazaer.

Hier van kan wefen tuyg foo rrienich hooffen brief

Gefchreven op de wijs van Nafoos Heröiden,

VVelck'clichtgeloofdoorliefd' gebracht heeft in fwaer ftrijden,

Tot
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Tot nadeel van haer eer, der maechden 'tmeefte grief.

VVaer van ten deel oias wel gebleken is de proef

Vuyt Deidamiens briefaen Peleus foon gefonden,

Vol fins, van woorden rijck, ja van gelijcke vonden

Als hy te vinden plach dien 't Geetfche landt begroef,

Nochfijnd'in's Keyfersban^^foo verre buycen Room.
Daer noch beffens hinck een lofdichc fchoon ter ecrea

Des ovcrzeefchen tocfits , nu onlangs by ons Heeren

De Staeten 'slandts gedaen op 'svyants kufl en ftroom;,

En van de groore zeeg, daer met Gods ftercke handt

GraefMauritz heeft gekroont niet verre van VVeftende,

Al waer men felve 't hooft voor d'ons den rug; fach wenden

^

Voorwien foo menich Specht feyt mctde neus int fandt.

De reft heb niet gefien. doch wie en kan den boom
Niet kennen uyt de vrucht , cu uyt de klau den leeuwe?
O door vlijt en verftandt, niet als men in d'ouw* eeuwe
Gewoon was^, dichter kloeck geworden in den droom.-

En wilt derhalven niet ii belgen, als ghy fiet

Den drafvan Alcmeens foon de dwergen conterfeyten ^

Oftop AchiUis fchildt metklatcr buflen fpeycen^

Ofdat Pan Phoebus lier derftrotfen met zijn riet.

Waer med'ick feggen wil, dat gh'u niet ftaoten moet

Aen Zoïlus geblaf, als die u hoort te laeten

Genoegen, thebben deer, dat voor al ons landt faeten

Selfs Scala uop't hooft geplant heeft DaphnesKoer-

DANIËL
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DANIEL H E I N S ^en loncker I A D^rvan
der Does, Heere van Noortrvijck,

Vfieick voor gewis, datarwat de Poëten

Van Phocbus door haer kond ons hebben laeten weté,

Niec anders is geweeft dan flechts een vals bediet,

In Grieckenlandt gebroec^jae oock veel min als niet,
[

Dat hy tot zijn geboort hadd' Delos uytgekoren.

Om daer te mogen fijn van Coei kindt.geboren,

In Delos akijdt nat, gekroonc van alle kant

Sop van de groote zee, foo van het dorre fandt.

Aldaer de wilden Godt, de Godt van onfe landen,

Neptunus gans het lant omringde met zijn banden,

Aldaer de w^etren wreet feer hooch in haren tocht

Befprongenmethaerfchuymdevreeflelickelocht.

Het een, meen ick, is waer, maer t'ander is gelogen :

Want dat hy foudefijn in Delos opgetogen.

En kan ick niet verftaen : maer dat hy by de kant

Der zee geboren is, blijckt wel uyt u verftandt.

Want hy int Hollants fpreeckt, en als in onfe fteden

Geboren en geteelt, my komt aen boort getreden

Met eenen Duytfchen voys, van fulcken foeten klanck.

Als Phcebus met zijn volckin Cadmi bruyloftfanck.

lek wil voortaen met recht Boeoten laeten vaeren

Met al den Grieckfchen pracht, en Pindaro zijn Tnaeren

Gaen fenden, als ickfie, dathy^ die onfen geeft

En onfe konfté ftiert , van Hollandt is geweeft.
]

Hy moeft van Hollandt fijn, van Hollandt moeft hy wefen, ^

Maer Delos en was niet,gelijckerwijswy lefen

Gelegen
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Gelegen binnen in ^Egari woeften grondt

,

Aldaer den ronden hoop der Cycladen in ftondt.

ck meyn' het is niet ver van Catwijck afgelegen

,

/an Leyden oock niet ver , befetmet dorre Wegen-
'T is Noortvvijck nu genaemt, datNoortwijck, daer den helt

En vorft van onfekonft is Overftc s:eftelt.

DatNoortwijck daer de zee:, dat Noortvvijck daer de baeren

3e fterrcn trotfcn felf , en vreefèlick opvaeren

Door ^oli gebiedt, dat Noortwijck daer het landt,

Als Delos hier te voor , ftaet midden in hetfandt.

Daer gans het huyfgefin van Nereus groene benden
Al fpringende rontom fich door het water wenden

,

Daer Doris met haer volck komt fwemmen, ende gaen

Schier boven op het landt, en op deduynenftaen.

Hoedickwils heb ickfelf , ickneem utotgetuygen

Ghy winden, die de zee doet rijfen cndc buygen
,

Hoe dickwils heb' ickfelf, alsick daer ben gcgaen,

Al den gcfteerten hoop rontom mijn lijffien ftaen ?

In defen dorren kant , daer niet dan fchepen waeren

,

Djn zee , dan harde locht , fchier midden in de baeren
,

Is voortgekomen eerfl:, die met zijn wijsgheinoet,

Als Phoebiis , al den hoop van Roomen wijcken doet.

Men fecht dat Venus felf, die uy t de zee ghcboren

Isfelveroockgeweeft, doen meer als van tevoren

Te Noortwijck is ge(ien,diemeysjens van h:t landt

Die hebben haer doen felfgenomen by de handt,

En in den dans geleyt. Cupido cjuam getreden

En meteen blygelactnaerorifen kant gereden.

Zijn peerdt was Zephyriis, die doe ter tij Jt een kleedt

Van roofen om en om zijn vleugels was gefpreet

.

I • Men
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Men fccht dat hy daer oock al op de felve tijden

,

Te fchepe leerde gaen , en op het waeter rijden.

Hy was bepeckt , betart , als ons maetroofen fijn
,

Die nu noch alle daech gaen feylen in den Rijn.

.

Men fecht dat hy daer oock op d^Hollandtfche manieren

Zijn voeten leerd' op't ys en over de rivieren

Snel vliegen als de windt ^ daer noch op dcfen tijdt

Het foetc Venus-volck gefien wordt en gevrijt.

Hoe dickwils heeft hy oock zijn pijlen daer vergeten ,

lae felve zijnen booghalfchietcnde verfleten ?

Hoe dickwils als men ginck hem foecken in het landt

,

Is hy gevonden dacrftaenfpelende by't fandr ?

Anacrcon vaert w^el^ vacrt wel voortaen Achenen
,

En ghy Romeynen oock. ick wil my van u fpenen.

Als Delos by ons is , en Phoebus van dit landt

,

Soo wil ick u voortaen niet nemen in de handt.

EMBLEMA.
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i, l?iU mundusAmorum eji, 2, Harmonlam rerum Amor canferyat^

T . n?iU mundus Amorum efi.

De wonderbaere kloot daer in de menfchen fvvermcn^

Daer alle dinck in is befloten , een groot al

,

Gelegen in de zee , en in des hemels ermen ^

VVoeft, ront, aen alle kant gelijck^ is onfe baL

De weerelt is den bal , waer mede dat wy fpelen^

Het kaetfpel is de locht. de menfch en fiet ghy niet

,

Hy is nochtans hierin:, en draeyt naer ons bevelen 5

Gefloten in den bal, die ghy hier vüeghen fiet.

»

2. Harmoniam rerum Amor confervat^

Kuypt kleyne Kuyper kuypt, die alle man doet buygeir^

En treft met u gewelt, en voeget al aen een.

Want waer het fonderu, de wecrek vielinduygeny

Die nu behouden wordt van u, en anders geen.

V vaderis eenfmitjeenkoppelfteru moeder j,

Ghy maeckt de hoepen vaft van hemel en van aerdc.

Het ambacht dat rs goet. want ghy zijt den behoeder.

Die 'sweerelcs groote ton van cnderganck bewaert.

lx 2 . Dum^
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3, Dumcolofoerdmm^hocfio, 4. Exims in dubio eji.

M
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1 magincm eius mecum gefio.

11

6» Semper recifrocandaferran

j. Imaginem eius mecum gejiö.

Het bcelt van die ick volg is in mijo hert gefchreven :

Dat wefen, dat geficht, dien tooven^ dien lach,

Stact altijdc in mijn fin ^ en is dacr in gebleven

Gefchildert, van dien tijdt, dat ick haerccrftmaclfach.

Ick draech het vvaer ick gae : en als ick wil gaen fmaecken

Een gans volmaeckte vreiicht , foo denck ick wat zy docc»

Dan fie ick haer voor my. maer als ick haer wil raecken ^

Haerrechtefchildery treek ick uyt mijn gemoet.

6 , Semfer recifrocandaJèrra,

Die in Cupidoos perck begonnen heeft te jaegen ,

Blijft alciidt op het lelf: devreuchtkomtnaer de pijn.

De pijn komt naer de vreucht : gcHjckerwijs die faegen

Dan met het lijfom le,eg , dan weer om hooge fijn

.

Men gaet, men loopt, men komt, men fucht : en t allen tijden

lil: wederom te doen het gene ghy nu doet.

Sooafs defacgegaet,gelijckvan beydefijden,

Alcijdt in eenen baick , altijdt op eencn voet



Ambacht

7* Verfen^ohdurd, 8. zAmorisfemê» ^IrMle

7< Tcrfer c^ ohdura.

Twee van het loofe volck van Venus foete knapen

,

"Met vleugels tocgeruft , flaen 'tkooren van het kaf.

Het koorenblijfc geheel, datfy daernaer oprapen.

Het ftroo dat bliifc alleen , dat fcheyden fy daer af.

Soo gaet hec inde min. ghy moet geduyrich lijden,

Tot datter wert beproeft, wie rechte liefde draecht.

Dan draecht zy in het graen, en werpt het kaf ter fijden,

Die u heeft Uefghehadt , en die u heeft behaecht.

8 . <iAmoris femen mirabile,

Siet Venus faeyer aen. hy gaec zijn faet uytfpreyden

De weerelt om en om :, gelijck een landtman doet

.

Het faet komt weder voort, en fonder lang te beyden

G^dt vrucht op zijnen tijdt , die d'aerde weder voet.

De vruchten diehet brengt , die fijn begaefc met reden
,

Met wijsheyt en verftant, en wonderlick van aert.

Die vruchten houden op de Linden en de fteden.

V Vijfl: my doch eenea boer die {ulcke vruchten gaert,

9-
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y. Vkftdandofuji^ntor. 10. In^oemm'vivo^

p. VafuUndo fufientor*

Gelijck den tol die draeyt gcftadich wore gedrevcit

En door de handt gekcert , die hem geduyrich flaet,

Soo gaet het oock met ons , de wreethey t doet ons leven

Die ons geftadich quelt. zy onderhoudt ons quaet.

Ons hjden vvortgevoet m tegcnfpoet int minnen.

Dat fclve geeft ons moet. neemt wech dees foete pij n
Die ons noch hopen doet, al ift dat wy niet winnen
Enlevenfonderhoop.,watfaldeminnefija?

10. Infoenamnjivo.

Me lonckvrou, 't is genoech. den beul die door u oogen

Gekropen is in my , die vveygert my de doot.

Te fterven vvaer my vreucht : dat wilt hy niet gedoogcn.

Om dat ick levend' blijf, foo blijfick in de noot.

Vaenfichtis debanck daer ick op lig gebonden

,

Daer ick op word' gercckt. u foethey t , u verftandt,

Heefteen mael in mijn herteen machcich viergefonden,

Dat my altijdt ontftecckt ^ en nimmermeer verbrandt.

K IJ. In



ji Ambacht
y, PcrferO'ohdura. 8. zAmorisJemen ^MtrMe.

y. IPerfer^ ohdura.

Twee van het loofe voick van Veniis foete knapen

,

Tvlct vleugels tocgerufi: , flaen 'tkooren van het kaf.

Het koorenblijfc geheel, dat fydaernaer oprapen.

Het ftroo dat bliifc alleen , dat fcheyden fy daeraf.

Soo gaet het inde min. ghy moet geduyrich lijden,

Tot datter wert beproeft, wie rechte liefde draecht.

Dan draecht zy in het graen, en werpt het kaf ter hjden,

Die u heeft liefghehadt , en die u heeft behaecht.

8 . aAmorïs femen mirabile,

Siet Venus faeyer aen. hy gaet zijn faec uytfpreyden

De weerelt om en om :, gelijck een landtman doet

.

Het faet komt weder voort, en fonder lang te beyden

Geeft viucht op zijnen tijdt , die d'aerde weder voet.

De vruchten die het brengt , die fijn begaefc met reden
,

Met wijsheyt en verftant, en wonderlick van aert.

Die vruchten houden op de Linden en de fteden.

Vyijfl: my doch cenea boer die {ulcke vruchten gaert,

9' Fat)H-
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p. VkfuUndo fuflentor*

Gelijck den tol die draeyt geftadich wort gedrevcit

En door de handt gekcerc , die hem geduyrich flaet,

Soo gaet het oock met ons , de wreethey t doet ons leven

Die ons geftadich quelt. zy onderhoudt ons quaet.

Ons lijden vvortgevoet m . tegcnfpoet int minnen.

Dat fclve geeft ons moet. neemt wech dees foete pijn

Die ons noch hopen doet, al ift dat wy niet winnen
En leven fonder hoop^ wat fal de minne fijn ?

10. In^oenamnjiyo.

Me lonckvrou, 't is genoech. den beul die door u oogen

Gekropen is in my , die weygert my de doot.

Te fterven waer my vreucht : dat wilt hy niet gedoogen.

Om dat ick levend' blijf, foo blijfick in de noot.

V aenficht is de banck daer ick op lig gebonden

,

Daer ick op word' gereckt. u foethey t , u verftandt,

Heefteen mael in mijn herteen machcich viergefonden,

Dat my alcijdt ontfteeckt ^ en nimmermeer verbrandt.

K II. In



7^ Amsacht
ff. tAmor c£ms. %6. Omma Natura contrarU^

15, tAff^or cacm,

Afwat de liefde doet, isfotenfondcr reden,

Aenfiet maer eens dit fpel. het kindt van Venus konit
Int midden van den hoop der vryfters aengetrcden.

Én grijpter een van al , zijn aenficht is vermomt

,

Zijn oogen fijn geflopt : foo gaet het in het minnen ]

De minnaer is vermomt , zijn ooghen fijn verblindt.

Hy weet niet wie hem dient, een ander krijcht zijn finnen
5

Hy vindt niet die hy foeckt , hy fi3eckt niet die hy vindt •

16, OmnU ISIefturm contrarie.

Al dat demin^naerdoet van Venus foongequollenj^.

Is tegen het gebruyek , is tegen alle man.
Het fy wat hy begint zijn finnen fijn op rollen.

Hy gact, hy loopt, hy ftaet, veel anders als hy kan.

Verkeert is al zijn doen , verkeert is al zijn laeten :

Hy is een ander mcnfch. die kompt in defe ftaet.

En let niet op hem felf: hy kan geen wijsheytvaeten*

En liever op zij n hooft , dan op zijn voeten gaet.

17. Ter-
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17. Verrum ejiquod amant,

Bcfiet eens Vcniisfoon,hyftact van allefijden

Gewapentals een helt, die zijnen vyandc jaecht

.

Indien ghy vraecht, wacrom ? hy falu felfbelijden

,

Dat hy de dochters oock daer mede wel behaecht

.

De een roemt op zijn goet, de ander op zijn boccken :r

En trefFelick verftandt : de derde wel ter tael

Stelt voor al dat hy wik. maer feker dat zy foecken

,

En daer zy meeft naer ftaen , is yfer ende ftacL

18. Tuerdcnm,

Het loofe Venus kindt
,
gelijck de kinders plegcir

Die noch onnofel fijn en loopen in den rock

,

Heeft yewers uyt den hoeckcenhouten peert gekregen.

Het peert dat hy berijdt is eenen befem Pcock.

Let hier, ó Minnaer, op, indien ghy wilt beerven

Het gene dat ghy foeckt, eer ghy het fpel begint.

Want fonder fot te fijn en fultghy niet verwerven.

Die recht gctrofFen ïs >wordtwederom een kindc,

K j
.9. Cx^o''



yt Ambacht
ip, CcslarirvultfmftiYta Vcnus^ 20. In luhrko.

ip. CosUri njultfudfurtd Vcnns .

De Godt die in d'een handt zijn pijlen pleecht te dragen^

In d'ander eenen booch , ftaet fonderyet dacr in.

Vraecht ghy wac dat hy doet ? hy Seefc die neer geflagen ^

En deckt het fchandich deel ;, doch noodich in de min.

Ghy die gehickich fijt , die Venus hcefc verkoren
,

En u bemindens hert gegeven in de handt

,

Sijt wijs en het wel toe. wilt ghy niet gaen verloren

,

Bedeckt u eygen vreucht/oo deckt ghy haere fchandt.

20. In lubrico.

Cupido leert hetfpel dat Hollandt heeft gevonden

,

Hy proefc te gaen op'c ys , hy heeft twee fchaetfen aen.

Hy heeft twee yfers fchcrp aen zijne voet gebonden

,

Daer mede dat hy meynt op't water vaft te ftaen.

Het ys van felfs is glat , de yfers gla: daer tegen

,

Men valt feer lichtelick daer op, ofoock daer in,

Htt vryen gaet alfoo. die niet en is te degen

Hepen op het werck , die duyfclt in de min.-^o

"XtiUx.
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lu eAmoris domitrix tny'idk^

2T.

Gelijcfe de lichte bel feer haeftich wordt geboren.

En dickwils weder breeckt foo haeft als zy op ftaet

:

Soo gaet het met de jonft van die ghy hebt verkoren.

Zy gaet gt lijck zy qiiam , en kompt gelijck zy gaet.

Die wijs is wacht hem wel van dacr yctop te bouwen^.

Het is maer eenen windt. Cupido fpeelt zijn IpeL

Als hy hem wederkeert , foo fal zy weer vcrflouwen,.

VVant dat ghy jonfte noemt , dat is een rechte bel.

22. iiAmomdomitrix inyidia,

Siet Venus fone vlucht^ en kan hem niet bedwingen

i^an bangichcyt en vrees, vcrvaert van dat geficht

Die fwarten bulicman, die hem hier kompt befpringeiT^,

En helpt vaft op de loop dat kleyne tanger wicht.

De min is teer en fvvack , zy is goet om verjaegen

,

^n wordt gemeenelick verdreven door de Nrjt.

-)at is den bulleman. ghy fullet u beklaegen,

Die met hem hebt te doen:, ten fy dat ghy wijs fijt.

tAmoi'



«Q Ambacht van Cv^ïdo»

2?. tAmoY er^kt4s^ 24. Omnk con]ungo.

25. eAmoreruditus»

Cupido vlicchtom hooch vaft houdend* in zijn handen

Een ongefloten boeck, dat hy befchrcvcn heeft.

Diewetcnfchap befic, vHecht overallelanden.

En boven haet en nijc , trotft al wat datter leeft.

De tninnaer die dat heeft , en is niet meer gebonden

Aen't oordeel van het volck, die verre van hem ftaen

Beneden op der aerdt. dat fijn de keffend' honden
,

Die baffen in de locht , daer zy niet kennen gaen.

^. 24. OmmacorijuM^o,

Mijn ambacht dat ghy fiet dat is by een te voegen

Den hemel en de aerd^en watter is daer in

,

Met een genegentheyt^en HefeÜck genoegen.

Dat is het eygen werck van een volkomen min .

ïck naeye wacick mach de herten aen den ander

Die verre van een fijn. ick hechte watter leeft.

Soo datfe nimmermeer en komen van den ander,

Met eenenfoeten draet, die my mijn moeder geeft.

EMBLE-
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AendenLefen

DEfe naeiifolgende 24 Emblemata <?;« te njooren meer^

maels endeof njerfcheydenfUetfen ghedruckt :^ dees had-

de eertijdts een feecker Liefhebber Jbo uyt den hooghghe--

leerden M'. Hadriaen de longhe, als andere Schryyers ^ by

een 'Vergadert^ende in ^oper doenjhijdenj om door den druck^ghe^

meen temaken , danalfoo dit maer ftomme beelden njyaren
^ foo

is de foetvloeyende tong ryan onfe Foëet daer toe gheleent ^ dia

de[elfde oyera/eel jaren Nederlandts heeft doen/preien*



Emblemata VanMinne, ^^

f. OmnU^incit Amor, z, ^udeda?jsjemsconfame^

i, Omniitrvïnch zAmor*

Den fterckcn ben ick fterck, den fachten fachte banden
En toornen werp ickom : hetvvijcktdochal mijn handen^^

Al wat de fchoonc Son beftraelt. Het is een kindt.

Een kint, een kint alleen, dat foo veel mannen bindt

.

Watwonder ift dat haer de menfchen overgeven

,

Als ick de leeuwen toom , en onder my doe beven ?

VVat ftrijdt ghy tegen my ? als't doch foo wefen moet,

yVaerom en leert ghy niet my komen te gemoet ?

2. aAu dedms je me confume.

Beneden ben ick heet 5 van boven toegefloten

,

Van boven worter gans geen water in gegoten

,

Van onder viers genoech. O doodt, O wreede doodt,^

VVaert dat ick fterven kond' foo waer ick uyt de noodt*

Nu fterfick als ick leef, ick ben doodt al mij n leven,

Mijn hert verdroocht int li)f , mijn jeucht gaet my begeven>

Geen vreucht en iffer meer. van buytcn is den brandt.

Van binnen fuygt hy uyt mijn finnen en verftandt.

L :^ j. Mes



$4. Emblemata

2 . Mes fleurs mofmdeceleto 4. ^4rdo ddffrejfa^ dd loghi mlftruggo^

J,
Mesflusmonfeudecelento

Mijn vier brandt meer en meer y wat fal het eyndewefen ?

Het water fpruyt uy t 'c vier^ en kan my niet gencfen.

Mijn vier dat wort geftoocjct , mijn vier dat brandt en blacckt

Soo lange dat mijn vier my een fonteyne maeckt.

Van traenen vloey' ick wech : wilt zy my niet verhoorcn »

lek moet doch eyndelick int water gans verfmooren.

O wonderbaeren brant, van branden komt my dat»
,

Ick fwemme da^r ick gae, den brant die maecktmy nat*

4» tArdo d'apfrejfo c[srda longhi mifiruggo,-

Twee vieren krencken my feer fvvaerelick mijn finnen.

Het een niet verr' van my , het ander is van binnen .

Het vier dat binnen is, daer word' ick van verbrandt^

Het vier dat buyten is, dat helpt my oock van kant»

Het vier dat binnen is, dat moet ick altijdt lijden,

Het vier dat buyten is, dat komt my oock beftrijden*

De helft is wel by my, daer van ick gae te niet

:

Dus lijd' ick in mijn hert een vriendelick verdriet»

5- Stta
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luime nouYrifl^ nieJldnL 6, A dutruy mon^a moy ruk.

5. c%f me nourrip ^ m^ejlaind.

Het gene dat de torts ontfteeckt en doctfe branden.

Dat lelvebluflfe weer foo haeftmen keert zijn handen.

Soo gaet het in de min. O wreeden brandt, O brandt.

Wat baet mijn wijshey t my , ofc' trefFelick verftandt^

[ckloop her end weer, ick gae nu foo veel daegen

,

En foeckcdees en die, om mijnen noodt te klaegen.

Ick moet weer na hetvier, de gene die'tmy doet

AJs oorfaeck van mijn vier ^ mij n vier oock bluflen moet .

6» Aautray mort > a moy njie^

[nt vier leefick altijdt , tot't vier ben ick geboren.

Het is mijn luft, mijn vreucht, het vier hebb'ick gekorcn,

I
Daer fonder kan ick niet: foo ick niet hadd' het vier

Dat my het leven geeft, ick waer een fchamel dier.

O vier blijft my maer by, en wilt my niet begeven 3

O oorfaeck van mijn vreucht, o vader van mijn leven,

O rechte medecijn. het geen datanderfchaedr,

Is oorfaeck dat ick ^q\ bevrijd t van alle quaedt.

L
}

7, Ie



8^ Emblemata

7, Ie nc lepuisceler. 8. Cojtde ben amarporto tormentól

y. lenelefuisceler.

lek deckevaft den brandt, ick doe feerwel mij tl befte,

Maer 'c is om niet gedaen , het komt doch uy t int lefte

:

Hoe cjualick iftbm doen in Venus bitter pijn

Te toogen ach ! eylaes.' een vroyelick acnfchijn?

Het vier vonckt in mijn hert , ick mach my wel wat veynfen^

Int aenficht blijckt nochtans een vonck van mijn gepeynfen.

O onverberchlick vier,wat datmen doet oft laet,

Daer is altijdteen vonck oft twee die onsverraet.

8, Cojlde ben amarforto tormento,

Denliefelickenfchijn vanhaertweefchooneoogea

Die trccken my tot haer wanneer zy fich vcrtoogen,

Vertoogen ah • eylaes. ick fchijne my te fijn

Verloren als ick ben van d'oorfaeck van mijn pijn

.

By d'oorfaeck van mijn pijn woud" ick wel altijdc wefcn.

Als ick ben by't verderf:, foo fchijn ick te genefen.

Ickvlieg'rontom het vier, ick blijf in eenen ftandt.

Ten fy dat ick my fejfvind' ganfcheUc|ccrerbrandc,

p: Ni
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y, Nijpiratimmota^ lo. Interomnes,

p. Ni ffirdt immota.

'"Iet geen dat my verheugt moet ick van buyten haelcn,

>Ict geen dat my beweegt moet van een ander daelen,

j

O ft anders ben ick ftilF, ick moet wel ftille ftaen.

I
O dat de wint eens quam, foo mocht ick weder gaen.

Dat hacren adem flechs ( den oorfpronck van mijn leven)

)V Vt haeren blijden mondt een windeken wou geven

Op mijn beladen hert ,ten minften van ter fy.

Nu ben ick fondcr haer , nu ben ick fonder my.

ïO. Interomnes,

irvv7ccfa€cken boven al met glans den prijs behaelcn^

AV]n liefs feer klaer geficht ^ en Phoebi gulden ftraélen»

De fterren by de Son geleken fijn gans blendt^

En inhaer fchoonichcyten vind' ick oock geencndt.

)e Son die komt daer heen haergouden hooft vertoogen >

vjijnalderfchoonfte liefheeft peerlenin haer oogen.

Een lief , een Son is daer. daer is oock wel een Maen.

Macr die de Sonne derft, en ifler niet wel aen

,

!i. 'U



SS Emblsmata

11. Ie reyies de mogn hupc donlx lacqs qui mejèrret, iz, O tejtroii}flargir0\

U, Ie reyiens de mongré aux doulx lacqs qui meferrent*

Nu ben ick een macl los, ick ben eens uytgetogen,

lek gae daer^'t my gelieft , ten leften noch ontvlogen

De handt diemy foo lang gevangen heeft geleyt

,

En my dat fchoone licht des hemels heeft on tfeyc.

Ick ben nu vry .'t is waer. wat wil ick doch beginnen?

Hoe lieflick ende foet wasmy den bandt der minnen !

Ick gae van da:er ick quam ^ ick vliege naer de handt.

Om buyten pijn te fijn /nioct ick weer in den bandt.

12. O Pejimt ejlargir.

Vier venftefs quellcrt rhygeftadich inde minne:

De oogen*dieickhcbb*,endievanmijnvriendinnc:- '

Daer hcrbercht Venus kindt, dat is zijn eygen erf,

"Mijn lichten die ickdracg, dieftaen na mijn verderf

:

Zy Icydenmy intftrick. wiewilickhet gacnklaegen?

Ick hebbe feligehadt in mijn verderfbehaegen

.

Als ick daer buyten was, foo moeft' ick daer in fijn^

Waer ick nu weer dacruyt , foowaer ick uyt d^ pijn.

IJ. De
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1^, ^e doHceur amertume, 14. Tejianteri^irebo*

Dediouceuramertume.

Het honich foudc fijn foet boven alle faeckcn

,

VVaerc dat de liefde niet noch foeter plach te fmaccken. >

De galle foude fijn het bitterft'datmen vindt,

V Vacrt datmen niet en vondtdat loofe Venus kindc.

Scs ponden bitter gal met honieh overftreken^

Is datmen liefde noemt , daer van de menfchen fpreken.

Het foet komt uyt het fiier, het fuer komt uy t het foet

,

Dat droeve blijtfchap t'faem , en blijde droefheyt \otz.

14. TeJlante ruirebo.

Haer leven is het mijn , mijn blijtlchap moetfe geven,

Haer vreuchden fijn de mijn , een fiele doet twee leven.

Als ick maer eens den dau, dtn dau van haere mondt
Mach voelen op mijn hert, foo word' ick gans gefont

.

O dat zy maer en wou de kracht van haere ftraelen

Tot op den diepen grondt mijns herten laeten daelcn.

Mijn leven dat ick voer, en hebb'ick maer tot pandf^

Die ick verkoren hebb' die draegt my in haer handt.

M Ij. Et



po Emblemata

jj. Etflu dolf, \6, SoUtmm:,nonauxilitim,

1^. Etfmdoljï,

lek die foo menich ftrick, foo menich groote hoopen

Vaa lagers toegeruft end' honden ben ontloopcn,

Een hevec my gedaen, het kleeft iny in het hert

,

Hoe fnel dat ick oock loop^ rij^h fnelder is de fmert.

Ickbennuvergenoechontkonroi 's vyandts handen,

Ick loop, ick vlieg, ick ren, door boflchen ende landen,

Diemyquetftisvan hier,ick hcbb' van haer geen noodc.

Maer niet te min is zy de oorfaeck van mijn doodt.

1^. SoUtium , non auxilium,

lek ben noch eens ontvlucht , ick ben noch eens ontfprongcn

Der honden graot gcvvelt, die my foq vref flick drongen.

Mijn hert, mijn hert befwijckt. den adem ben ick quijt,
\

Ick hijg /ick hijg, ick hijg, ick hebbegeenen tijdt.

Klocht ickin die fonteyn mijn tonge wat belproeyen,

Die met een fachtgcdruys gaet door de bloemkens vloeyen»

Ick wordeweer gejaecht. het is om niet verfint

,

Ecr'cecn verdriet ophoudt, hec anderweer begint.



VAN M I NK a.

17. ^es deuxfont un. 18. CcfiurdarpiJL

^i

17. Lesdeuxfont un,

Den boom die met zij n top feer hooch en wijcgerefen ,

Niet verre van'tgeoou des hemels fchijnt te wefcn

,

Met vruchten fchoon bekleet, de vruchten diemen meeat
V'an hem alieen te fijn , en heeft hy maer ontleent

.

De maechdom is alloo, die maechdcn wilt be-erven^

En moet geen maccht meer fijn,maer haeren maechdom derven^
En worden ingelijfc door Venus inden man

,

Die van een maecht alleen veel maechden maeckcn kan •

18. C'efitardavifê.

Ben ick niet wcl beraen ? is dat niet w^el gevonden?
Als ick gefchoten ben , foo fchudd' ick eerft de wonden.

Verdroncken is mijn pecrt, ick wercke dach en nacht

,

Ick vuile nu den put , dacr tpeert in hcht verfmachr.

Het is met my gedaen, ick mocht mij n moey t wel laecen,

Als ick den arbeyt doe en mach hy my niet baeten .

Hctis niet w^cl verfint , atfl huys al is verbrandt.

Het water uyt de put te nemen in de handt.

M 1
IJ?, ivv



^Z^ Emblemata
ip. NimefmeUmort, 20. llmalmiprem^:,^wifpayentailpe^io

19. Ni mefmeUmórt,

Het een is gans vergaen, het ander ftaet noch fchoone.

En fpreyt zijn rancken uyt fterrijckelick ten toonc,

Altijdt fijnd' even groen : foo gaet hetoock met dy,

O Venus lieflick kindt , die afci jt woont in my.

De doot neemtwech den menfch', maer laetdeliefdelevcny

Zy wort noch door den doot noch door den tijt verdreven,

Zy bhjft alft al vergaet :, zy blocyt oock in den noodt,

Dedoodtverwint hetal, maer Venus oock de doodt.

20. Ilmalmipreme^^mi/payef^tailpe^gh. .

Als ick in liefde ben, dan ben ick als gebonden,

Als ick daer buy een ben , dan ben ick gans gefchonden.

VVat doe ick doch aldus ? ontbonden wil ick fijn

^

Soo ick ontbonden benzoo meerdert doch mijn pijn :

Soo ick dus lange blijf, ick moet mijn vreuchden derven,

Soo ick dus nieten bli)f, foo moet ick doch wel fterven,

Soo ick ghefloten blijf, loo blijfick in den noot,

Soo ick oncfloten word', foo gae ick in de dooc»

2h Serv
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2 1 - Sero detrcciat onus qtuftihij r . 22; Perch'iojlcjjo mi flrlnp.

21. Sero detreoiat onus quifubijt.

Hier voortijdcs als ick placht van minnen t'hooren fpreken ^

En van dat bitter foet en van die loofe treken,

My docht het was foo moy , men kofter uyt en in,

Dat heeft my eerft gebrocht het minnen in de fin.

Ick fach het jock wel aen, maer t docht my licht om weren>

Gevlochten en gebreyt van roofkens 't faemgclefen

Vuyt Vcnus gouden tuyn, my docht ick was een man^

Maer als ick weet wat't is, en kan ick niet daer van.

22. ^Terclowfiejfo mlfir'mjt.

Als ick hebb' vry gcweeft, ick haddegroot verlangen

Om vafl: te mogen fijn, ick moeftc fijn gevangen :

Ick fach het minnen aen ^ het was een lieflick fpel,

VVaer dat ick henen fach, het ging al even wel

:

Ick (ach de Vryers aen, ick fach haer foentjens geven ,

En foete praetiiytflaen : ick docht, dat waer mijn leven^

My ciochc het ging foo wel. maer als ick ben int perck.

Nu word ick eerft gcwaer hoe dathetgaet tewerck.

M
J 25 Mon
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25. Monmdmefuit, 24. No^iuaHtintumulis^fufer

mqus cadavera bubo.

2j . Mon mal mefuit.

Het gene dat ick vlie dat moet ick felve draegen y

lek vo^re vvaer ick gae het geen dat my doet klacgenJ

Ick wend* my hierend' daer , ick ben noch even blende.

Ick gae, ick keer, ick kom^'t beginfeÜs het enJt.

'T fy dat ick blijde ben, 't fy dat ick ben verbolgen,

Het gene dat ick vlie, dat moec ick felve volgen.

Daer ick gae is mijn liefd'/ick moeterdoch wel aen ,

Ick moft my fclven ecrft, woud' ick mijn brandt ontgaen •

14. Nociua ut in tumalis ^fupcr utqt4e cadavera bttbo .

Ick ben een levend' lijck : nu denckick eerft om minnen.

Als ander houden op , dan gae ick eerft beginnen.

De doodt klopt voor de poort, Cupido woont int hert»

Ick fmaecke voor mijn dootdie Uefelicke fmert.

Ick ben mijn leven quijt, nudenckickom te leven :

Mijn leven dat begint alft my wilt gaen begeven.

Het komt ofvroechoft latt: ick vreefde voordedoot.

En krijge voor mijn graf mijns alderliefften Ichoot.

F I N I S. HYM-
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DANIEL HEINSIVS

aen de Heer

P SCHRIVERIVS.
VERWEERDE Heer ende Vriendt,

In het lejen "van de fchrifien , die de

Heydenen ons naegelaten hebben , en

'vinde ick ?iiet dat meer te ^verwonde-

ren is, dan de groote blintheyt daer in

Zjyghe'uveeJifijn:foo 'verre komende

te lejlen, dat z,j haregebreken den hemel toegefchrewn ,

hare Jonden aengebeden hebben.Tegen defe dwaejheyt.

'hebben niet alleene mannelic gefireden^aüe degroote hel-

denvan hetChriJlendomials daeris lu^inm .Clemensy

Tertuüianm^Cypriantts, Augu^inm , Arnobius, La^

Bantius , CjrtUus , Theodoretm^ende meer andere^ dié

njvj "van ioncks aen bj na meer als de boecKê van deHey-

denen geleden hebben: maer oockde wijfe Socratesy ende

degene die zjjn vpijfheyt op het tooneelplacht te brengen,

Eunpidesyanvpelcke,deneenen dicwilsbydengrooü

Flato vande Goden fo/J?reeckt,dat hyfeprijJendegenoech

fchijht tebelacchen.GelijC Bion openbaerlicgedaen heeft,

met meer ander, die haer werckdaer afgemaeckt heb--

ben, endeworden overjulcks van Clemens endede va-

dersgheprefenende hoochgheroemt: niet om dat z^y de

N vvaer-
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^vaerheyt kenden, maer de d'uvaefhejtfagen ,die voor

jeder openhaerwa^Sy ende indenp^t 'vanDemocrïtm

niet en lach begraven. Doch boven al heeft my altijt ten

vterjien behaecht hetgene datmen by Euripides leeji in

Kiijnen Cyclops: diegemaecktü omde hoorders ende y7m-

ders van zjjn andere treurjpelen tevermaecKé^ ende alfoo

de droefheyt van het herte ^ de tranen vande ooghen te

vvajfchen, Daer brengt hy uden vernuften Flyj[es,die

tot zjjngroot leetvvefen aenhet eylandt vanden vvoe-

Jien Polyphemus geflrandt vvejende , énde vol vreefe

van de doot , daer hy aireede vaÜe beloftenaf hadde ^

Coeckt allemiddelen^ om hem met het wonderbare fap

van druyven indenflaep te locken^ op dat hy mochte ont--

komen zjjne tanden^ die op hemgefcherpt ende ghenoech^

faemghevvet waren. Om het vvelcke beter te voL
henghen , begint eerfl met vele foete woorden , die

hy niet tefoeeken en hadde, maer hem van felfs uyt de

mondt gevloeyt quamen^dengodloofen Cyclops te bepra^

ten,prijfende de kracht vanden Goddi^'hy op de vviffe

in die kluchtengebruyckelicky BctK;!^ov, datü het vvijnt-

ten, ofte het lieve Bacchnfien noemtVVaer op de groote

Tölyphemnsydiegeengodenkende ofte vierdeffo de Griec-

kenjeyden,fat ende vol fijnde :, van boven ah de boeren

plegen^ppat laet plie^ ende rif^them inde mont,feggendei

*E§vyfcim^ cwToy iHctig iyd. Dat is:

lek voel' het : want o grooten fot

Ickrifpe wel van deièn God,

Ende
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Ende een 'vuejnich daer nae^

Wat is het voor een God, die leefc

En in de fles zijn woning' heeftj

Ge'vende deGriecken hejmelick daer medetekennen, dat

de gokkeren diegeenenGoden hadden ,fo men meynde ,

<vvtjfer "waren als diefi^lcke diefulcke dienden, Degod^

falige ende hoochgeleerde "vader Clemens ^an Alexa?u

drienyfchrtjft dat Antijihenes hoorende van Venmfpre-^

ken, antwoorde. Die van Venus fpreeckt, die fond'

ick wel doorfchieten, kond'ick hem maer kriigen:

want zy vele deghelicke vrouwen heeft bedurven.

Cupido en is oockniet als een recht ghebreckvande

nature: vande welckedit ellendich volck overwon-
nen fiinde, ièggen dat de lieckte een God is. VVaer
uytende meer ander diergelijcke [^reucken.i^oo van oude

philojophen als póéten , ?nen ghenoech bemercken kan^

wat ghevoelen dat zjj felve van die Godts-dien/i

ghehadt hebben , al ifi dat zy de ghemejne fotheyt diC"

wils tegemoetgegacnZ:ijn, Ander hebben dat bedeck-

tdickergedaen , endejchrtjvende de Ivf vande Goden ,

harefchanden ende leelickheden ontdeót^als ie meyne dat

vvy oocgedaen hebbenVele onder haer,(het vvelcke hier

byfonder plaetfejalgrijpenj en hebben met de naem van

N ij Vulcanm^
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Vulcanm^ Bacchm^ Vernis , ende andere naemen egeltje

Tlutarchm ^vel^egt inz^ijnboecknjvaer inhj leert, hoe

dat de ionge lieden depoëtenponder fchade foude mogéle^

^enynietdanhetmerM "vvijn.de minnejendeharekrach^

ten.goet ende quaetgehuyck ende mijbrujcbwillen te

kennenge'ven. Als alde Griecken meeft doen, Soodatby

naegansde oude "vvijjhejt endephilofophie^die Arijiote^

les daerna op een ander maet heeft "v^ilien brenghen,on^

der defe naemen ende 'woorden begraven en bedeéi licht.

Gelijck "Wjjouden/Ien, indien 'vvj de boecken "van Phe^

recjdis hadden, ende 'van meer andere, die Pjthagoras

febroejt ende 'voortgebracht heeft: ende over alby Plato

onnenmercken. J\daerfonderlinghe onder die vanBac^

chusendezjjnhiïlorien, wort ons, alhet ghene van de

njvijïitot eere endegehande vandenfelven , ofte veel eer

yandemenfchen,die degaven Godes mijbruycken,foude

^efeyt konnenvvorden by dephilofophen endepoëten , die

de eerfle vvijfegevveejf Z:tjn,vvijtloopich befcbreven.

iJelijck?2unoch defchilders doen, dieniemant qualick af
en neemt, dat zjy hetgebreck van dronckenfchap,ende de

nateur vanden dranck alfoo te kennengeven. Indien het

den tijdt ende ongeleerde nemvvij^heyt vande menfchen

belieft hadde , fouden noch veel oude fchrijvers konnen

toonen, die haervverck daer vangemaeckt hebben. Ge^

lijck daer zjjngevveeü deBa^arica Soterichi,ende Dio--

njfij ujt Samos : ia nochfijn de Dionyfiaca van Non-
nm. dieinachtenveertich boecken al hetgene dat de an^

dcrevanBacchm hadden nagelaten heeft begrepen it^ve^

fende
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fendeeen ChnÜeriyghelijckhetgenoech blijct uyt hetge--

m hj op het heyltch Euangelie ^an Sint lan heeft ghe~

fchre'ven. Dochom dat de Grieckfche ifraeckehven al

beqtiaem isom den aert "van alle dmgen ujt te drucken ,

foo ifi dat z,j in het befchrijven 'vande ejgendommen de^

fes lieven Godsyhaerfehen overwonnen endeganfche-

lickgebrHjct heeft* Hetwelckejlende veelgeleerde tref-

felicke ma?2nen van onfen tijdt , hebben willen groeven

oftemen hetzelve inde Latijnfche jj)raecke niet en joude

kannen doen y aüeenlick omftch te openen , endeom de

kracht vande talen welte onderfoecken. Als daer K^ijn

ghevveeft ^degodtfalighe Flamirnm : degheleerde Ma-
rullm, de vvelfj?rekende AiuretMS, te leften oock de prin^

ce ende koninck dergeleerden van onjen tijdt ^ lulimSca-

liger : met meer andere^ die ons alle Bacchi loffanck na*

gelaten hebben. Niet omdat z,jyet vanhem gheloofden

(Godt befchermedaervan alle redelicke menfchen) maer
om harengeefl te toonen, endeom den trots der Griecken

ineen andertakte bejirjen : dochvoor al bemerckende ,

dattergeen beqt4aemer Jloffen ü voor de poëten, om te

toonen watfy doen konnen. Naer defeüghekomen de

vermaerde Petrus Ronfardus^een bekentfranspóeet,die

hem in Zjijnfpraeckgemaeckt heeft,joo uitnemende aer^

dichy dat hem de beroemden AuratHS,een vande dapper^

Hevan onfen tijdt in Vranckrijck in het Latijn heeft doen

fpreken, Defe hebbendeghelefen, endemj daer overfeer

verwondert, hebbe eens willenfien, ofoockonfefpraec

foo onbe^uaemüals vele lieden mejn'en, dte niet achten

N iij dm
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dan dat buytenü, en metgrootemoejtegheleert ^vort*

Doch in het fchrij'ven hebbe bevonden ^ dat Ronfardas

'veel ghefejty maer noch meer naeghelaten hadde, Ende

boven alverwondert de bequaemheyt vande tale. Nu
aljooick oockgeen bequaemer dach hebbe konnen vinden

y

om van Bacchm onbegrijpelick tejj^reken , als dengenen

op de vvelcke de Chrijtenen hem. jchandelicker vieren als

de Hejdenen,fo hebbe icku dat op defelvewillenfenden:

te meer dat ick daerindevpijfheyt vande oude Griecken^

ditjiuckrakende, meeji ujtgedruckt hebbe. Want den

aert vanfeggen, vindenvvjwel aen ons felven, ende

is van onsgewas. Doch met^tdcke me^n'mge , dat ghy

het aUes fult le^en, ende, op de lieden dencken,

Qui Curios fimulant, 6c Bacchanalia viuunr^

DieCurij met woorden fijn,

En leven altiidt inde wijn.

Dat üy diede Vaftelavondt eengans iaer is, ghelijck hj

ons eenen avondt is, Ick vpenfledat zjj haeren Godaen-

fageny toch injiilcker voegey als hj van ons gcfchildert is:

Want zjy hier hoerfelvengouden vindeny ende fpotten

fnetdebltntheyt der Heydenenyjbnderlinge intle^en van

dejewoorden^ die hem met al Zjtjnghejelfchap wonder
vveluytbeelden:

Nachtlooper^ heupc roon,hoochfchreeuvver, grooten

fpringherj

GoetgeverjrainncvrienCjhoofcbrekerJeeuwêdwinger,

Hertvanger,hefrendief, tongbinder, fchuddebol,

Geeftrocrdcr^ vvaggelvoet, ftraetkruyffer, alrijc vol.

Vlutarchtds
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Phtarchtis verhaelt dat eenwijsman metnamen CL
nejïas hoorendeopeenen tijt den ^vermaerden Timothem
degodïnne Dianaprijfen^ endejlijfroepsnyhaernoemen--

degelïjck d.e poëten plegen yfjLcuv
dé'

cl , ^vd^d y (poifidé'a,

Twü-ddi'a, datüyïaicndc, woelende, belèteiie, dolle,

rïep metlnyderfiemme, Godverleene ufulck een dochter,

lek meyne ooc indien u Godeenfonegapegelijc de^en God
ü-datghy hem in dhooghe p:holefotit beïieden , daer het

hrafdij houtgerajpt'v^^ort^Het[èhe fult ooc dencken als

ghj eenige andere redenenfult lefen,daer mede te den aert

^an het 'volchehhe'willen uyt drncken^diegheen God
en kennen dan dreinde kanne^woont^ ende gemejnelick

haer laeten njoorslaen^dat de doot ons leven bejltijtyfon-^

derwat meer te verwachten^Denckende hetgene dat

Plutarchusfegt.datter veel aengeleghen ü^vvie depoëet

doetIjprekenyendewiens manierenhj uytdru£t.VFant

andersJj?reeci Hercules ofThefem: anders Eteocles ofte

Ixion^gelijC defelpefchrijperfeer ppeljegt. Ia om de deucht

teleeren, moetmen dickppils degebreken nabootfenVaert

vpelyende beppaert dit voor u alleen, tefy dat ghj het lie^

ver hebt te branden: want defen God niet beter en kan

fijn, als zjjnvroti moeder: die door het viergegaenis, na

dat haer degoedengefel lupiter mifbrujckt hadde.Alift

dat ickniet envreefe,dat inmj kan begrepen worden,
hetgene in ander niet en wort mifprefen, ende daer vele

niet en mogen tegen halen. Oock en vinde ickgeen reden.

Want indien ick de wijngeprefen hebbe,het is eengave

Godes.Ende vportnochBacchmvandepoètengenoemt^\

Indien zjj het van 'Ba(;ehmfelve nemen : ick en Joude
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niet wen^chen alfigeprefen te ^vorden.Ofte indien zy
het ^oorlofendeprijs metgeppelt ^upillenemenJckfalfeg-^
gen, dat Synefms de hijfchop, een hooft vandekerck hmne

^hehen,de kaelheyt, Erafmm^defothejtyick de luysgepre^

fen hebbe. Heitfehemeen ie ooc aen haer medemaet^mijn

heer den efel, te doen, ds ick eenich tijt te over Jal hebben,

Ter eere vandegene die niet enwetentende alles laeken*

doch daerin ver^andiger Zjijn ydat ZjJ Bacchm liever

drincken als prijfen, daer den efelhem met water laet

genoegen, AietwelckeJïeckte indien ickofte ghj bejlo-

ven waren-^^otidehemfehe niet geschreven, noch aen

ugefönden hebbenWant men niewtant op zjjnfeer moet

raecken, Daerentujfchen, defegoede dieren [uilen ons hier

weltepOyS komen, om Stlenm op te[etten. Want zjjn

peert bj naevan (ukken leeft was, Vaert andermael

weL TotLejden m d c xiuidefenVaflelavondt.

LOF-SANCK
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At kan men beter doen des avonts voor de Vaften,

I
Dan dat me Bacchus prijft int middé van zijn gaften

Aen eenen goeden dis? wy fullen zijn verheucht

In uwen foeten nacm , o Vader van de vrcucht,

O vinder van de wijn . wie fou men vergelijcken

By dijne ftercke macht ? de Goden moeten wijcken

V^ die maer een en fijt, en meerder fijt van naem,

g Naeft luplter alleen, als d'ander al te faem.

12

My komen in de fin op eenen tijdt veel dingen*

VVat fal ick left van ii, wat fal ick eerftlick fingen ?

Hoe lupiter ontnam van Scmcle dat pack,

Dat zy gedragen hadd', enin zijn heupe ftack.

O De
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De vreeflelicke vlam (ó groot, ó (chricklick wonder /)

Omringde gans ulijfjdefufter van de donder.

De blixem flondc om u, tot datu vader quam,
ïs En met zijn eygen handt u uyt de ylamme nam.
Naer dat ghy waert verloft en uyt het vyer genomen

,

Sij t ghy weer uyt de dyc van lupiter gekomen,

Geboren meer als eens. dit hebt ghy oock metgeen
io Van alle dieder fijn in't Hemelrijck gemeen.

Maer waer is dat gcfchiet ? veel van de oude wijfen.

Die feggen dat ghy zij t geboren binnen Nijfcn

,

Veelandcr feggen neen. een yeder fegget zijn.

t4 lek meyne dat ghy zi jt geboren aen den Rijn>

Van daer komt edel nat naer Dordrecht afgevaren ,

Dat Nederlandtverheucht: daer waren uw' autaren.

Daer is noch uwen naem. de Spaenjaerts hooge moet

»« ^^c g^cf^ " felfden prijs , al is zijn druyve foet.

lek Weet oock dat den dranck van Cretawordt geprefen,

Zy fouden geernefien, dat ghy mocht landtfman wefen
Vanharen lupiter. maer wacht u toch daer af,

Jt Zy fouden laten fien de volckcren u graf.

Van daer fijt ghy terftondt gegeven de Godinnen
Die in het water fijn. datwaren uweminnen,

Die hebben u bewaert^ en wonderlick behoedt

3tf Voorlunoosgrootenhaetenyreeflelickgcmocdt.

De neefvan Atlas groot die ginck u daer befteden,

Om datghy fcherpt de tong, doet vloeycn onfe reden

,

GeÜjck het honich vloeyt. het honich dat men meent
40 Dat ghy, gelijck de wijn,de menfchen hebt verleent.

lek weet wel niet te min dat ander' oock toeftonden

Hier voortijdts, datdcfoon van Phoebus had gevonden
Hec
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Het fuycker van de bien. macr vreefe dat de ny

t

Den hemel oock gerae<5l, die niemandt niet en my t.

V namen fijn feer veel , die beelden uyt u machten

,

En fonderlingen aert , en vvonderbacre krachten

,

Die fonder eyndc fijn, ontaliickj, onbepaelt

:

^

De Schilders hebben oock u wonder afgemaelt.

Ly^us heet ghy meeft,om dat ghy kondt ontbinden

pns finnen en verftandt , de forgen komt verflinden.

Maer waerom fijt ghy nacckt, ó Evan, ende ftaet

Gefchildert fonder kleedt? om dat ghy leugens haet.

Geen dobbelhcyt bemint, de waerheyt licht befloten

In uwen fi^eten dranck. want als wy zijn begoten

,

Dan is de tonge los. al watter in de grondt

Begraven is van't hert, komt wonen in de mondt.
Maer waerom fijt ghy jonck t om dat u focte vruchten

De rimpels doen vergaen, den ouderdom doen vluchten*

O 2 Dan
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Dan fijn wy jonck van hert. En waerom fijt ghy vet?

éo Omdatghynochoppijnnochfwaricheytenlet.

V trommel wijft ons acn :, dat die u niet en vieren

,

Macrnemenfondermaetjfeer bulderen en tieren,
,

En maecken groot geraes. de krooncdieghy draecht,

^4 Is moeder van den dranck die alleman behaeeht.

Veel hebben u den naem van Nomius gegeven,

Om datghyaldereerft de wetten van het leven

Gebracht hebt aen dcndach. oockmaecktghy defewet,

Dat niemant zijn gelasoft beker neer en fee,

Voor dat hy is geleecht. die defe wet derfbreken

,

Die moeter noch eens aen , en fonder tegenspreken

Nocheenenkeerenom.ick weetterdiedacraf

Het herte niet en kreuckt,en wenfchenom u ftraf.

Maer boven al denaem van Liber paft u wonder,

Diekomt u eygen toe, die hebt ghy toch byfonder

Alcijt

«rs

7^
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Alcijdc feer liefgehadt : om dat u volck bcvrij

t

is Van achterdencken is
,
ghy felve luftich fijt.

Want Liber als ghy komt met uWe foere gaven

Ons vloeyen in het lijf, dan worden oock deflaven

Tot Koningen gemaeckt-, de droefheytendc fmert

'^ Verdwijnen met den dronck , ontbonden is haer hert.

Maer waerom is het toch dat zy dy hoorens geven ?

Iftom dat ghy ons geeft de nootdruft van het leven ^

De volle volheyt fchcnckt ? en brengt in ons gemoet,
^*' Als ghy ons maer geraeckt , een hóóp van overvloet ?

Of iftom dat de wijn , als hy eerft wiert gedroncken

Van het gemeync volck , in hoorens wiert gefchoncken,

Eer datmen wift van gout ? ofift om dat de wij n

85) Onsdertelmaecktjghelijckdehooren-beeftenfijn?

Of ift om dat ghy fijt van Ammon voortgekomen?

Oft ift om dat ghy eerft de often hebt genomen

,

En in den ploech gevoecht ? ofift om dat ghy fijt

P2 Seer ftout en onverfaecht , en niemant niet en mijt ?

Dit maken zy ons wijs. maer mach ick u wat vragen ?

Ift nietom dat ghy doet de mans de hoorens dragen ?

Want als de vrouwen fijn beftoven van u kruyt,

5>^ Dan fijnfe bly van finnen (laen van achter uyt.

Men fechc dat Phcebus heeft gemaeckt in oude cyden

Een groot en fwaer autaer
,
geknocht aen alle fyden

Met hoorenS:, die hem bracht zijn fufter uyt het velde,

too Die menichhooren -beeft by Delos hadgevelt.

Dat felve komt u toe, ó beyde foon en fwager

Des grooten lupiters, ó grooten hoorendrager,

Datfelve komt u toe, een nieu-gebout autaer

"^ In't midden van u kerck van hoorens groot en fwaer.

O
5

Dat



ïio HYMNVS,OFT LOFSANCK
Dat felve komt u toe. Macr meerder foud' hy wefen
Als hy by Dclos was, daerwy foo veel aflefcn.

Want dat een yeder man by een zijn hoorcns brocht,
to& Diehem zijnliefilegecfcjhyquaemtotaendelocht?

lacche geeft my toch^ foo ick my moet begeven

,

Gclijck de meeftendeel , om met een vrou te leven

Dat zy u foet vergifniet al te veel en fmaeckt

;

III Dat zy van haren man Adaeon niet en macckt.
Och laet het fijn genoech dat op Ciihcrons kappen
Soo menich Thyas ftelt haer dolende voctftappen

:

Dat M^nas wildt en woeft, op fijnen hoogen top,

iitf Al roepend' in de locht werpt haren dollen kop,
O BafTareu geefmy de bladeren te raken

Die ghy draecht om het hooft ; den foetcn dranck te fmakcn
Die ghy gevonden hebt : omringtjny met den hiiy

t

Ito Die oin ufchouders hangt, u middei-»vaertbcfluyt.

Leent my den hollen ftock die ghy draecht in de handen
Als my de voet begeeft, bevrijtmy tochvan fchanden.

Offpant u Tygers in. ick nemet alles aen

:

; L4 Alleen op uwen kop u hoorens laet ick ftaen.

Ghy zijtaltijt geweeft tot liefde feerontfteken.

Veel Nymphen hebben u manhaftich hert doen breken.

Men vindt daer feer veel af, hoe dat ghy wierdt gefint

ïi3 Op Beröe feer fchoon^ en ander hebt bemint.
Hoc Ampeli geel hay r van Zephyrus gedreven

Dijnongeruftefielin droefheytdede leven.

Hoe dat ghy door den ftier, en om de droeve macr
i5t Van fijne wreededoot, gingt maken groot mifbaer.

Ghy wcnftet menichmael dien tijd: te mogen derven

Het aenficht van de Son, ghy wenftetom te fterven.

Maer
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Maer, Vader, die maèreens den fchoonen hemel fiet.

En woont by Phlegethon noch by Cocytus niet.

Dat komt de menfchen toe, die dickwils huyden leven.

En eenen dachdaer aen gact haer de geeft begeven.

Zy moeten alle fien, hoc fris en hoegefondt
^^'^ Den drygetackten kop van Cerberus den hondt.

Maerdefengrootenrouwiertdadehckverdreveny

Als ghy nae zijne dootde wijngaert hebt gegeven.

Eubule leert my toch^ Limnase maeckt my kondt,
144 Hoe dat ghy aldereerft het fap van Druyven vondt.
De Griecken fijn vol windt en ydelheyt. wy lefen

Hoe dat de bock u heeft de wijngaert-ranck gewefen.

Maer die foo groot een laeck , het vinden van de wijn

r48 Toerekenen den bock, dat moeten boeken zijn.

Het is een fchaedlick dier, dat dickwils uwe wijnen

Al wroetend'aen deftock doet dadelijck verdwijnen^

Verderft
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Verderft de foete vrucht, hierom ift dat hy moet

IJ2 V ftillen met fijn doot^verfoenen met fijn bloet.

Vuy t defe reden ift hier voortijdts oock gefproten^

Dat eerft den bock gekcelt , en daer nae wiert begoten

Met louter Toeten wijn : dan wiert zijn leelick vel

ij'^ Getrocken van het lijf, tot een vermaecklick fpel.

Een fpel dat Thefeus heeft doen leeren zijne boeren

,

Als hy begonnen heeft u feeften in te voeren.

Zy maken eenen fack, daer fpringen zy vaft op

,

1^0 En vallen in het fandt met haren droncken kop.

Hier merekenwy dan uy t , dat dit fijn rechte kluchten.

En boerten fonder aert , en leugens fonder vruchten

,

Recht oude wijven klap. toch evenwel den bock
^^4 En iiïer niet wel aen , en laetter zijnen rock.

Ghy hebt het gouden haer van Ampelus genomen,

Verandert in een plant, de wijn daer uyt doen komen

:

Daer mede dat terftondt u fwaricheyt, u fmert

,

1^8 V droefheyt , u verdriet ginck drijven van het hert.

VVy laten ftaen de kool ,
geboren van de tranen

Lycurgi wreet en dol : en willen niet vermanen

Van droefheyt defen dach. nochtans en kan ick niet
,

,^^ Ter eere van u macht , verfwijgen u verdriet.

Naer dat ghy waert gevlucht int midden van de baren ^

Om datu Thetis fou in haren fchooc bewaren

,

Gekomen weer aen landt , faecht ghy den vogel ftaen y

1 7^> En joecht hem daer hy ginck een groote dwaefheyt aen.

Ghy floecht hem met u fpies, en hieldet hem gebonden
Met uwe wijgaertranck. zijn oogen die beftonden

Van tranen overdeckt te vloeyen. en terftondt

Quam hem een leelick nat gedappert uyt de mondt. %

Al

iSo
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AI waer het droeve nat van d'oogen quam belpoeyen

Des aercrijcks dorren fchoot , daer fachmen köólcn grocyen,

Een wonderbare plant, want noch waer datfe ftaet.

'^'^
Indien daer wijngaert is , de wijngaert die vergaet.

Daerom iszy nochgoet, naerdatmen heeft gefopen,

En dat de fwaren damp komt in het hoofdt geflopen.

En maeckt daer groote pijn. dan wort het goeden koft,

188 VVant die de pijne voelt, die worterafverloft.

lacchefonderu licht Venus als gebonden ^

Cupidoos vier gact uyt :, zijn pijlen fijn gefchonden :

Maer als ghy ons aenfiet, foo fijn wy bly van fin,

Ml Bequaem totfoetenpraet,envierichindemin. q, w
Hierom ift dat men pleecht hier voortijds op d'aiitaren ^ü!*^

i! b
Van Griecken wijdt vermaert met Venus u te paren: j^ ï^

VVant fonder Bacchi nat, en Ceres, uwe vrucht

,

^^^ Ift met de min gedaen, tijt Venus op de vlucht.

De vreucht die komt van u , want fonder uwe gavcA

AJ levend' fijnwy doot, al levende begraven.

Siet toch de menfch eens aen van voren tot het endü,

*oo Het eerfte dat is pijn, het left dat is ellendt.

Hy komt met tranen voort,met ftenen ende fuchten

Gaec hy van daer hy quam,met hopen ende duchten

Volvoert hy zijnen loop. foo dat hy niet en heeft

»°4 Van't leven eenich nut , als hy met droefheyt leeft.

Het leven is een merckt , daer inwy fijn geboren

Om vreucht in onfen tijdt en vrolickhey t t'oorboren.

Die meeft koopt voor zijn geldt,en beft den tijde befteet,

»o« Die hem gegeven is, betoont dat hy meeft weet.

De rcft is as en windt, want als de geeft getogen

Islêcn mael uyt het lijf, en uyt de mondt gevlogen,

P Hy
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Hy blijft foo lange wech, en laet ons hier een handt

aii ^f^ ^^"^^^ van aerdt en ftof.dat geeft hy ons te pandt.

Dekruyden in den tuyn ,en bloemen , die verdwijnen.

En rijfen weder op : de ranckcn van u wijnen

Diekomen weder voort : de goude Son die ftaet

xi6 Soo dickwils weder op , als hy te bedde gact.

Maer wy , naer datwy fijn met tranen eens begoten

,

Gefcheyden van der aerdt, en in een kift gefloten

,

Wy blijvendaerwy zijn ,wy liggen altijtneer,

ijo Verflagen van dedoot , en kcercn nimmer weer.

Daer gaen de forgen heen. daerom hebt ghy gevonden

Eenwonderlickeplant:>verfoetende de wonden
Van alderley verdriet , die 't famen met den dorft

114 ^^ P^^ en fwaricheyt doet dryven van de borfl:.

Ghy pafl:altijdt feer wel op ïiipiters geboden.

Om die te volgen naer, bemint van d ander Goden,
lek neme Ceres uyt. te weten van dier tijdt

1^8 Dat zyu heeft gedaen een wonderlickgrootfpijt.

De laeck en is niet lanck , noch buyten onfe palen.

Het was op eenen tijdt dat lupiter liet halen

De Goden in zijn fael, en vraechd' een yeder af,

2n Wat toch het befte was dat hy de mcnfche gaf.

Apollo brocht delier, de vruchten van der eerden

Droech Ceres in haer handt, Neptuniis bracht de peerden,

Ofiris bracht oock wat, en Ifis, ende Pan,
;ti<f Mercurius de tong, die hy wel roeren kan.

Vülcanus bracht het vier , Mars fchrickelicke krachten.

De fufter ende vroii van lupiter, haer machten.
Men fach daer niemant aen. Minerva bracht haer plant,

i40 En Bacchus droech een kan van Rijnfchen in zijn handt*

Cupido
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Cupido was van huys van beftevaer gefonden

,

En Venus was oock wech , foo datfe niet en konden
Betoovercn zijn oog. veel feyden op die flondt,

t44 DatLibervol van geeft was meefter van de vondt.

Een yeder prees het zijn , een yeder ginck bewijfen

,

Dathy demeeftewas, zijn eygen gaven prijfen.

Doch Bacchus loech hem toe, en maeckt' hem fo veel wijs,

»4« Heni fchcnckende de wijn , dat hy behielt den prijs.

Maer.Ceres hooch van moedt en mocht dat niet verdragen.

Liep dadelick van daer , inlpannend' haren wagen.

En heeft foo veel gemaeckt door Achelous raedt.

Dat zy fchier in de plaets van Bacchus felve ftaet.

Hacr kooren wort gefoon , haer kooren wort gefchoncken
l

Hacr kooren wort gefoon , haer kooren wort gedroncken,

Haer kooren klimt in't hoofdt, en fonderling met hop

Gebrouwen en gemengt ^ doet fuyfelen den kop.

Pi Dat

ij2

xy«
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Dat wijfen ons noch aen de boeren in de venen,

Die qualick van den dranck van Ceres zijn te fpenen
,

Soo fmijten zy hem in. het is een vreemt verftandt

,

i^o Het kooren drincken zy, verberrenen haer landt.

Men kan de gramfchap noch van Ceres in haer mereken.

Want als het komt in't hoofdt^ en daer begint te werckcn.

Dan volchter trots en fpijt , het mes komt op den hoet,
i^4 De kan komt in de vuyft, dan volchter menfchen bloet.

Ghy hebt ó Nydeleugeweeft tot allen tijden

Seer vriendelijck van aerdt ^ geneygt tot medelijden.

Een yeder goet gedaen van outs, gelijck men leeft,

2^8 Een hulper in verdriet en tegenfpoet geweeft

,

Een toevlucht in de noot voor mannen ende vrouwen.

Is Ariadna niet door uwe min behouwen?

VVant alfo Thefcus was uyt Naxos wech gegaen,

^7^ Geloopen van zijn bruydt, foo vondt ghy haer daer ftaen.

Zy riep met droever ftem , ó borger van Athenen,

Hoe zijt ghy foo gegaen , hoe zij t ghy foo verdwenen ?

Eylacen mijnen flaep, u wreet en hart gemoet,

i7<^ Is die my dit verdriet en fwaricheytaendoet.

lek was ineenen droom, my dochte dat wy lagen

Te famen mondt aen mondt al hijgend' en verflagen

Vaneengemeene vreucht: ickftack mijn rechter handt
180 Naer Thefeus in het bedd'die Thefeus niet en vandt.

lek keerde my noch eens halfflapend' om te foecken

Ofhy daer niet en was , en wend' in allen hoecken

Mijn armen allebey. het was voor niet gedaen

,

284 Het was voor niet gefocht;want Thefeus was gegaen.

Onnoofèl alswy fijn, wy laten ons berooven

Van onfen beften pandt met lichte te gelooven;

En
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En als een dochter is de foete maechdom quijt

,

2S8 Hctgenedatter blijft is ongenoechcenfpijt:,

Leetwefen, en oneer. Och ofc my mocht gebeuren

,

Dat my nu eenich dier quam dadelick verfcheuren,

En vallen op het lijf: of dat den hemel viel

19 ï. Met blixems uy t de locht , en fmoorde defe fiel.

VVaer fal ick henen gaen ? dit eylandt is gefloten

:

Het landt is voor my toe van daer ick ben gefproten,

En dat om uwentwil, van uyt mijns moeders fchoot

x^g Ben ick om uwen t wil gekomen in de doot

.

Indien ghy waert bevreeft^ ó moorder^ó verrader,

Te voeren my naer huys by dijnen ouden vader,

Een dochter als ick ben van konincklickgeflacht,

300 \^an alle man LtLortt, > nn allv iii«tix gcttckt •

Te minfl:en hadc ghy my gebruyckt tot ander faecken,

Om u gemack te doen, en om u bed te maken.

Te minften foud' ick fijn by Thefeus laet en vroech

,

304 Ick foude Thefeus fien, dat ware my genoech.

Nu fterfick fonder u. dit fijn de bruyloft gaven

Die Thefeus my verleent: een eylandt fonder haven.

Zee, winden, ende locht. hy geeft zijn bruy t eylaes
^

3o« De roovers tot eén proey, de vogels tot een aes.

Dit is dan uwe trou , dieghymy hebt gegeven,

Als ick met mijne handt behouden hebb' u leven.

En van de doot verloft. Och ! dat toch geene vrou

1» Voortacn haer op de mans en haren eedt betrou.

Want als zy vierich fijn , en yet van ons begeeren.

Dan hoortmen haer veel fchoons beloven ende fweercn

:

Maer als fy haren luft eens hebben van de min,

»^ Gaen de beloften fchoon en woorden uyt de fin.

P j Dewijle
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Dewijle dat zy noch vervolchde defe reden,

En in haer klachten was , konnt Bacchus aengetreden

Met zijnen droncken hoop, die volchden zijnen tocht

,

j t» En fmeten vaft het hoofdt al roepend' in de locht.

O Evan Evöe:,tien brieffende Ma^naden

Omringden dijne koets , en even veel Larnaden

EIck hadd' een lange fpies bekleedt aen alle kant

JH Met klimmerbladren groen in zijne rechter handt.

De Satyrs fprongen op , Silenus vol gefopen

Met zijnen efel traech quam achter aen gedropen^

Hy droech aen d'ecne fy de goddelicke wan

,

31.8 En aen zijn ander handt een groote volle kan.

Twee Goden uy t den hoop , die van u nachten wiften,

Die droegen uwen tuych in twee befloten kiften :

Haer volchde Maron naer, en lefchte zijnen dorft

Dew^i j Ie dat hy ginck met foetc nieuwe moft.

Den
35I'
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Dendroncken Staphylus , en Botrus kael van veren

,

Met al het huyfgefin quam achter aen laveren

,

En Methe vol van wijn, dat onbefuyfte wijf3

33^ Viel dickwils in het gaen Sylvanus op het lijf,

Veel bommen grofgeluy t, gemengelt met cymbalen,

En hamers groot gebons omringden gans de palen

VanNaxusonbewoont. felfEchodedeme,

3^^ En riep wat dat zy mocht , ó Evan EvÖe.

Metdatghykomtinduyn, begint haer te vertoogen

Dat fchoone Minos kindt : haer klare bruyne oogen

Die waren noch bedaut. gelijck in'tfchoone weer

344 In't midden van de Mey de druppels vallen neer

:

Met dat Aurora root haer rey s heeft aengevangen

:

Soo lach dat lieflick nat noch boven op haer wangen,

Het haer hinck fonder bandt, en lach op haren fchoot,

3^g Haer kleeren waren los, haer borften waren bloot.

Haer huyve lach om leeg gevallen , daer de baren

Eerft comend' op het landt gemeenelick vergaren,

Die fpeelden vaft daer met , wat hooger aen haer fy

3J1.
Lach haren rock in't fandt, de borftlap lach daer by.

Zy riep noch Thefeus aen , en wierp noch vaft haer ermen^

Maer in de plaets van hem quam Bacchus haer ontfermen,

En fach haer lieflick aen , en met een wijngaertbladtj,

355 Dat hy nam van zijn hooft:, wiefch afhet droeve nat >

Dat van haerwangen liep. hydedeftaen zijn wagen,

En feyde, lieve kindt, wat baet toch al dit klagen,

En jammerlick gelaet ? is Thefeus wech gegaen

,

3^3 lek lal u Thefeus fijn. fietmy toch eenmael aen.

Slaet toch maer eens om hooch u oogen. laet toch varen

Het gene ghy nudenckt, en wilt u met my paren.

lek
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IckbendegrooteGodt, diedroefheyt endepijn

3^4 Doet over al vergaen, de vader van de wijn.

Mlnöis dochter fvveech , en wierp eens van ter fijden

Haer droefgcficht op hem. dat dede dy verbHjden

O Evan Evoe . by naer op't felve pas

i68 VVierpzyutoecenooch^datvry wat foeter was.

Dat was genoech gefeyt voor menfchen en voor Goden.

Want als een dochter fwijcht , dan fpreken hare boden.

Het is een wonder volck ^ feer dobbel in de grondt

,

i7^ TjJ feggen fonder tong, en fpreken fonder mondt.

O Evan Evoe , behouder van het leven,

Doen hebt ghy haer terftondt aen beyde fy gegeven

Een liefFelicken kus : een bedde toe bereyt

37^ Van u gefpickelt vel , en in het fandt geley t.

Men fach terftondt in duyn fchoon wijngaerdé voortkomen.

Het fandt gaffchielick uy t ontallickc veel blomen,
De
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De zee lach ftil en ftom, de winden bleven in,

,go Doch Zephyrus alleen was j onftich uwe min.

En blies iiyt zijnen monde veel witte violetten ,

Veel roofenfoet van reuck : felfVenusquam befetten

De plaetfe daer ghy laecht met myrten , die zy vlocht

5J4 Met wijngaertrancken t'faem , en by den ander broche.

Daer laecht ghy gans den dach. Mimallones die liepen

AI rafend'om end'om , en al de Satyrs riepen

O Evan Evöe : maer Evan lach geruft

,

388 En blufte met het fpel der minne zijnen luft-

Naer dat de foete ftri jt ten ende was gekomen.
Heeft hy de blijde bruyt in zijne koets genomen,

Verheven in de locht, en daer geftelt ten toon,

j,^ Dicht aen het beeldt dat knielt, een fchoone gouden kroon.
Diekomtnunochtepasdenminnaers ^alszyfnijden

Hetwoefte blauwe veldt, en zijnen fchoot berijden.

En dickwils iffer een die van u liefde melt,

55tf Den oorfpronck van de kroon zijn medemaet vertelt.

My licht oock in de fin , hoe dat ghy by de Goden
Vulcanus hebt gebrocht , naer dat hem was verboden
Te komen in haer hof, geworpen metter handt

400 Van lupiter verftoort in't midden van het landt

Van Lemnos hart en dor, vol buylen en vol wonden,
En manck aen beyde fy. ghy hebt terftondt gevonden

Een wonderlickcn vondt. ghy hebt Silenus peert

,

404 Den Efel traech van ganck, getoomt aen zijnen ftcert,

De knecht daer op gefet. fo quam hy aengeredeuj

En tot by lupiter al huylende getreden,

En toonde zijnen voet, hy riep in fulckervoech
^°^ Al fittend' op de beeft, dat lupiter felf locch,

CL GaP
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Gafhem zijn plaetfe weer. lek mcyn dit is de reden.

Dat luno wederom op u is wel ce vredcn

,

Om dat ghy haren foon foo geeftich op dat pas
^^* Gebracht hebt in de plaets daer hy te voren was.

Maer of dit al is waer. foo hebben veel Poëten

Hier voortijts uwe macht en kloeckheydt niet geweten,

V daden n iet doorfien. zy feyden dat ghy waert
4i<? Geboren tot gen oecht, vanVrouWelickenacrt.

Maer:, Evan^ Phlegraweet van uwe deuchttcfprekcn,

Doen Mimas met zijn voick den hemel wild' opbreken
,

Du ftontft naeft lupiter, gaefft Rhoecus eenen flach

4*0 Verandert in een leeu, dat hy ter acrden lach.

Hy rolde van den berch twee nachten en twee dagen

,

Tot dat hy neder quara, daer licht hy noch verflagen,

In teyken van u macht, uw' vader die dit fach,

414 Ter eere van fijn foon gafeenen donderflach.

Den
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Den hcmelfwcctc felf, Typhoeus weeck ter fijdcn

,

Porphyrion fach toe , de Goden moeften lijden

,

Dat lupiter u hiet , ó Evan op dien tijdt

4*8 Bcwaerder van zijn hof, en meefter van de ftrijdt.

Mars felfhcefc moeten fien gewapent tot de tanden.

Dat ghy den eerden prijs gevocrc hebt in de handen

:

Ghy faet eerft aen den dis, en Ganymedes fchanck

V eenen beker verfch van Goddelicken dranck

.

43*

Die hebftu noch bebloet, volfweet, vol ftofF, gegrepen;

En nemend' in de vuyfl: cotdrymael uytgenepen.

De Goden riepen tfaem met duydeUckgefchal

,

iis o Evan Evöe, bewaerdcr van ons al.

Terftondt heeft lupiter den hemel door geboden,

Tc drincken het behoudt van altemael de Goden.

Hier van is dat gebruyck gekomen, en die u^et.

Dat yeder voor zijn vriendt gefontheden infet.443

Zy
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Zy drincken dickwils tfacm, ó Pa^an , fes gclafen

En fommige wel meer, met tieren ende rafen.

Tot datfe mecftcr fijn geworden van het vat.

-++ Het meefte dat ick wenfch, dat is een klaverbladt.

Het eerfte voor de maegh, het ander om de finnen

Tc brengen totgenoecht, tot lacchen, en tot minnen.
Het derde mach wel met:, want dat is om geruft

448 Te vallen in den flaep ^ die alle forgen bluft.

Dit is oock het getal der Gratiën, die geven

Genoecht, en rechte vreucht,by Venusfelvc leven.

Die dry macl dat inftelt , en luftich heeft voldaen,

4yi Blijft binnen het getal van Phabifufters ftaen.

Orontcs weet oock wel hoe dat ghy hebt doen ftuyvcn

Den viand t met u fpies bekleet met groene druyven.

Want hierom hebben zyThriambus u genoemt,

Om dat ghy u met recht van uwe daden roemt,

En
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En dat ghy quaemt gekroont met groene vijgeblaren

Scer blijde van gemoec door Indien gevaren,

V vianden ten trots, nacr dat ghy hadt in't veldt

4^« Met ongehoorde macht Deriadesgevelt.

Self luno fach u aen al bevende , twee dieren

Seer vreeflelickom fien meeuwen toom beftieren,

Twee Panthers, die in't hoofde twee oogen hadden ftacn -

4-^4 Gelijck twee kolen viers. men fach tweevlammen gaen

Vy t haren heecen neus. het fchuym met groote hoopen

Quam als met vloeken viers uyt haren mondt geloopen

Rontom de toomen heet. ghy hielt haer in het jock,

^^^ En {aet daer boven op met cenen nieuwen rock

.

Den rock die was gemaeckt van alderhande kruyden

,

En bloemen vreemt van aerdt, diedijnenaerdt beduyden,

Befchrijven dijnc macht , macr aen u flincker fy
47' Ginck Oorlooch en Gew^elt : de-dwaefheyt fat by dy :

De Gramfchap, en de Vrees,de Tweedracht,en Quaet fprekcn.

De Deucht,de Vryheydt naed, en menige gebreken,

Fierfijn, en Pijn inthoofdt, dienunoch altijdtfijn

47^ V trouwe medemaets , en kinders van de wijn

.

V macht ftreckt over al. Diana wort verheven

Van die haer tot de jacht en tot het wildt begeven.

De man van Venus heeft defmeden in zijn handt.

483 Apollo wortgekent by luyden van verllandc.

Neptunus wort gedient van fchippers :, die bevar.en

Zijn ongetemde baen, en loopen deurde baren

:

Doch Bacchus wort te faem van lagers endc Smeen,

484 Van luyden hooch-geleert, en Schippers aengebeen,

Zy drincken altemael,en wenfchen om te mogen

Ververflchen haren dorft met onvervalfte togen

CL3 ^an
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Van uwen Rij nfchen geur. wat volck oock dat het is*

48S Zy fien u ftaen met vreucht op eenen vollen dis.

Men fecht dat Cato felftot ftaticheyt geboren,

Sijnd'altijtonbeweecht,enaltijdtongefchorena

Heeft dickwils met u nat ontflotcn zijnen geeft.

4^1 Ia Socrates en was daer geenfins voor bevreeft.

Dit is de man geweeft,die ons heeft leeren fchincken

Een fchuymende geJas , en dat verfch uy t te drinckcn

,

Niet groot noch ongefchickt, maer dat haeft omme gact,

^^g Cemengelt met genoecht en vrocyelicken praet.

Dit is genoech voor ons. lek laet de Mofcoviten

In*c midden van den dranck ftijffchreeuwen ende krijten.

En maken groot getier, maer ick wil doen befcheyt

,

p* Tot meerdering van vreucht j en rechte foeiichcyt.

De middelmaet is beft. die buyten die wil drincken

,

Die moet op Pholus fien, en op Hykus dincken.

Icarlus
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Icarius voor al die Icerc ons dat de maet
504 In uwe foete vrucht voor al te mereken ftaet.

Ghy quacmt by hem in huys ^ daer hebt ghy hem gefchoncken
Een fles met nieuwen wijn, die heeft hy eerft gedroncken.

De boeren medegedeelt, dat haer niet wel bequam,

J08 VVantydervan haerall' een groote vlegel nam.
En togen hem te lijf, tot dat hyis gebleven

Verflagen in het (andt , en heeft den geefl: gegeven.

Maer Evan heeft hem felf, zijn dochter, zijnen hon^Jt,

n* In't midden van de locht een fchoonc plaets gejonu

Triambe weefl; gegroet, ó viandcn verwinner

,

Groóthertich, grootvan kracht, grootdadich, ó beminncr

Van die u volgen naer. maer feker die niet wel
nf En fprcken van u macht, die fijtghy bijfler fel.

Leüconöe was dol, zy moet nu daerom vliegen

Des avonts en by nacht, zy hiec u Priefl:ers liegen,

a 4 Zy
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Zy fpotte met u volck. De fchippers waren fbt ^

f
10 Die loegen met umacht,en hielden haren fpot

Met uwe jonge jeucht. zy fagen hare gaften

Veranderen wel haeft : zy fagen hare maften

Met kleverkruyt bekleet. ter fijdcn aen de kant

514 Van haer geweldich fchlp wiert uwe vrucht geplant.

Mijn viandc wcnfch ick toe dat hy fich wil verheffen

En wor/ielen om prijs , hy falu wel haeft befefFen

,

tyxc wie ghy fijt. ghy weet wel wac ghy doet.

513 Ghy drcycht ons aen het hooft , maer vat ons aen de voet •

Air ander Goden zijn hooveerdich met haer kereken.

Van koftclick gebou , van trefFelickc wercken

,

En met autaren rijck , dacr de gemeyne man
j3t Zijn offerhanden doet. maer ghywoont in de kan.

Dat is de kerck, het huys^ daer ghy wordt in geprefen.

Van daer fendt ghy u kracht , en laet ons fien u wefen.

Daer woont bcncffens u de Blyfchap en de Vreucht,

06 De Hoop, de foete Min;, het Lacchen, en de leucht,

Dacr woont defoete Slaep , die alle pijn kan temmen

,

Vernieuwen ons gemoet , en doen ons finnen fwemmen
In een geleende vreucht, met Ikelos zijn maetj

^40 En Phantafos zijn foon, die dickwils met u gaet.

Soo haeft als ghy ons geeft den reiKk daer af te riecken,

Soo vliegenwy om hooch, wy krijgen nieuwe wiecken,

Ons herflens, ons verftandt, ons finnen, waerfe fijn

,

H4 Die komen altefaem gheloopen na de wijn.

Dan gaenwy boven d aerdt, dan fijn wy recht gefeten

Op Heliconis hooft. Hierom fijn de Poëten ,

O Vader u betrout. het is een volck dat niet

S48 Met meerder ongenoecht'als ongenoechte fiet.

Maer



V AN B A C CH V S. 129

/ Maer als zy uwe melck foo liefFelick fien fpringen

Ineengelafcn fchael, beginnen fy te fingen.

En als ghy komc in haer, dan worden zy terftondt

yj*" Vanuwcrafery bcftovenengcwont.

Dan laten zy de vloet van Caftalis wel varen

,

En leeren Phoebi beeck met delewijn verfparcn.

DaeromisGriecken fot , en wonder onbeleefc,

;s* Dat zijn Poëten niet dan cnckel water geeft.

O Vader, datïs rechtvoor oflen ende fchapen.

Niet voor een hooch gemoet^ niet voor Apolloosknapefi,

Diemeefters van de doot, en meefters van de tijdt,

i*^* Door haer onfterflickhey t van beyde fijn bevrijt

.

Maer uw' Thebaenfche Swaen en kan ick't niet vergeveOj

Al is hy groot van mondt, en in de locht gaet fwe^?cn.

Wat komthem in de fin, als hy zijn liedt begint,

.^g^ En fecht:, dat water is het befte dat men vindt ?

Ifmenus moeftefijn van wonderlicke krachten

,

Ofmogelick van wijn ^ dat heeft de man doen achten

Het water boven al. of anders meyn ick, dat

[ 6s Hy niet en is geweeft een borger van u Stadt*

Homerus weet wel bet, de vader van ons allen,

Die in de klarewijn heeft wonder goet bevallen:»

En fpreeckt met fulcken luft en yver van u nat,

j^^ Dat ick my duncken laet:, dat hy moeft wefenfat.

Sict eens Achi Jles aen, foo haeft als hy fiet komen
Vlyflcs met zijn miet:, hy heeft een kop genomen,

En haer die toegcbrocht , al was hy fchoon ontftelt

P6 Om dat Brifeis hem ontfchaeckt was met gewelt.

Laertis wijfefoon, eer dathy gaet vertalen

Zijn wonderbare reys, en al zij n leet verhalen

,

CL 5
Eer
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Eer Polyphemus woeft ^ en Scylla komt ter bacn

,

jüo Soo vangt hyeerft den lofvan uwe gaven aen.

Heeft Orpheiis niet begoft den voickcn cerft te leercn,

O Soon van lupiter:, hoe datmen u moet eeren ?

Want van zijn kunftich fpel en citer wijt beroemt

y84 VVort uwen hoogen berch Cith^eron foo genoemt.
Cratinus wiftoock wat, diefeyde^ dat van't water
Niet anders voort en komt dan klap en fotte fnater.

En om datuwe vrucht ons trecket van der eerdt,

f88 Soo fecht hy dat de wijn is der Poëten peerdt.

Sict eens Anacreon, wat heeft hy toch befchrevcn?
Niet Cadmi groote reys, niet Agamemnons leven.

Gelijckhy felve fecht, beginnende zijn fanck^
^9'- Maer Venus, haren Soon, en Bacchi milden dranck.

De kroes is zijnen fchildc , daer wilc hy op doen fnijden,

Niet Orionisfweerdt, nochfterrcn, die de tijden

Des jaers ons wij fen aen, de fomervoeren in,

S96 Maerzijnverkorenlief, enBacchüs, endeMin.
Hierom ift dat men fecht, datghymeeft opgetogen
Van Phoebi fufters fijt, en hebt diefelfgefogen.

En op Parnaflus woont, ja noch op defen tijdt
^^"^ Gebuyr en naeftevriendt van onfe Goden fijt. i

Ghy wort oock over al, waer dat men fiet vergaren

Een vroeyelick gelach
,
geprefen ofmet fnaren

,

Oflieffelicken fanck. lek meyn oock:, het is waer

,

tfo4 Dat Cadmus is geweeftu rechte grootevaer.

Die van zijn vader gram Agenor uytgefonden.
Niet fiende dat hy focht, wat beters heeft gevonden.
De letters heeftbedocht, en als met eygen handt

^°^ Gans Griecken door en door de wetenfchap geplant.

O Reu-
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O Rciifen-doodcr groot, ó blixems kindt, ó hater

Vaii ongcneucht en leet. ó viandc van het water

!

lek voele di j ne macht, ó vader :, ick ga krom
fi* Gebogen naer u fap, de kop die loopt my om.

Ick fie twee fonnen ftaen daer boven , en twee manen

,

Ick fic recht voormy gaen veel fpieflen ende vanen.

Het hert brandt my int lijf. O Phanes,mijngemoec
f»^ Ontfteken van u vier doet drillen mijnen voet •

Ick ftijch tot in de locht, fie liggen daer beneden,

O Evan Evoe, veel landen ende lieden.

Thyoncu, Bugenes, hoe ben ick dus berooft

<*o Van finnen en verftandt ? ick fic dijn oflen-hooft

.

Cith^ron ftaet in brandt. Ick fie twee groote hoopen

Van vrouwen op hem gaen, fiet Baflaris komt loopen

Met yflclick geluy t. haer yfer is gevelt

,

^H De bladeren fijn wech ^ ick vreefe datt'my geldt.

Ick fie haer vlechten wildt een deel beneden hangen.

Een deel om hooge gaen, gemengclt met de flangcn.

Die krullen in den loop, en maken groot gebaer

,

'*' Al rafcnd' uy t de mondt, en dolen in het haer.

VVacr wilftu dat ick gae ? wat klopftu voor de deuren

Van mijn onftuymich hert ? het hoofdt dat wil my fcheuren •

O Evan Evöe, bey kindt en oude man,
f3* O Sabon, Indiaen, Ofiris, ende Pan.

Denys, Hymenean, Euafta, Sinne-breker

,

Lenaee , Ligyreu, ghy Snorcker, ghy Groot-fpreker

,

Ghy Moorder van de pijn » o onverwinÜck Godt.

g^g O Hyeu, Nyfean, Pxan, Iraphiot. (ger,

Nacht-looper,Heupc-foonjHooch-fchreeuwer,Groote-rprin-

Goet-gever,Minnc-vricnt^Hoofdt-breker,Lecuwcn-dwinger,

Hert-
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Hert-vanger, Herflen-dief,Tong-bindcr,SchudcJe'boI,

tf4o Geeft-roerder, VVaggel-voec, Straet-kruyfler, Altijdc-yoL

O Dithyrambe groot, geboren uyt u moeder.
En uyt u vader met, ó liefFelicken voeder

Van blyfchap endc vreucht:, vrou,man, G odt, ende ftier,

«44 Van water opgebrocht, geboren uyt het vier.

De tong kleeft aen de mondt. Babaóta wat (aPt wefcn ?

Geeft my wat van u nat , foo fal ick fijn genefên.

Maer jaccht de Nymphen wech, endoeter vry wat in,

<?48 Opdatickalmijnforch en droefheyt overwin.
Hoe volchftu my dus naer ? hoe doeftu my dus dolen ?

VVathebickdy mifdaen? dijn huyfgewant verholen

En heb ick niet geklapt. Lycurgi wreede daet,

ifjt EnPcntheidolgemoethebickaltijdtgchaet.

VVaer wilftu dat ick loop ? int midden van de baren,

Gehjckmen van u leeft ? wie foude my bewaren ?

Want ghy, ó Liber, hadt in Nerei woefte ftroom
^5<^ Leucothean u moey, Neptunus was u oom.

Veel liever wil ick fijn begoten van u vlagen,
'

Die al onfterflickhcyt van ons gemoet kont jagen,

OphefFct onfen fin ^ doet naer den hemel gaen
^^^ All' ons gedachten hooch, en by de Goden ftaen.

Als du komft in den kop, du ruckft ons van de menfchen,

Ontftekeft onfe fiel met wonderbare wenfchen,

VVy lacchenmetdedoot,vertredenmctde voet

^H Het Ichrickelick gcluy t van Acherontis vloet

.

Licnita v^^eeft gegroet:, ófwaricheyts verdrijvcr.

En volcht my dacr ickgae , naer t'huys van onfen Schrijver,

Diedefenavont heeft mijn vrocylicheyt gepacht,

46S En my met eenen kroes van Malvefcye wacht.

F I N I S.



Wdeggin^en mie "verclaringhen

Op de Hymnus

VAN BACCHVS-
Verf: 12.

EN iaz.ijnheupefiackj'i'^cei^ welcke Mjj^o? in het Griecx, dat i$,ec«"

de fabel van Semelc, Moeder /;f«;)f ;ghenaemt wert. Al ift datTiie-

van Bacchus, ende zijn ghc- fJas by Euripidé in zijne Tragoedie Bac-
boorte in het derde Boeck c/j^ghenaemt, fcght datdeheupe var»

vandc Veranderinghc Ovi- lupuer is ghewceft, ^6^(^77 grgy;tyx-
dij ende by Nonniira in het

;^ -^^ ^^-^ ccj^fi©-^. dat is , eert

fevenfte van Bacchus : die alle beyde
deel vanden Hemel Me d'^erde v^n aUc

dcfe Hiftone feer bteet verhalen. Siet
^^^^^^ ^^^ ,^^^^ ^j ^^^^ j^^^ ^.^^

oock Appollodorum m het derde Boec; ^ ^ ^^^ vcrborghen heeft,
Hjgynammhetccxxix.caputel;Phi-

j^j, ^ ^^^
)

^.^^ ^J^^^ ^^^^^^^
lortratum in zi,n fch, deryen , en meer

^^„^^ ^^^^ ^^ ^^^^ ^^ ^^^^^„ ,^^^^
andere. lupiter, ghehjck wy hiernaer

dan de Cuypeof het Vat,daerde Druy-
verhalen lullen, mot den Blixem op het • i- . ^f r ^ —n- , ,., ^ ,1 «

/- , o 1 L I I
ve in licht als (yseperltwert. want dan

verfoeck vanSemeleby haerghecomen , ,,,,. '^au u^. «,
' X i c \- c X. j •• wort de VVim cerft ghcboren , maeren

zijnde, heeft zijn lief verbrandt, ziincn • ui -.,, .^ » j.; i,
Z.' r, , '

i
'

i \s noch niet bequacm om te drincken,
Soon Bacchum tot hem genomen ewdc , 1 l u r . j •

in z„n heupe gh.ftck.n.V Vaec mede de
^°°"'=«

''?,' ^l^Miyvert ende m an-

Poetente kennen hebben willen ghe-
d« Vaten ghetom is.

ven, de plaetfe dacr by opghcvoet is, da

Ver/: 13.

Dtf vreefelicke vlam] De Poëten heb- brenghen
;
ghelijck in Lydia , in Myfia,'

benghefcyt, dat Bacchus uythetvyer ende oock by Catina. De felvc meync

gheborcnis, om de hitte dcsWijnsen dat Bacchus daerom ghefeyt wordt uyt

natuerlicken brandt : ghelijck de Poëet het vycr ghcboren te zi/n ; al ifl: dat ick

Thefpis den felvé noemt cu^Tm CbAoy mcyne het ecrfte infonderheydt waer to

uov , dat is , fwarten brandt , 'ihm Bpo- ^elèn. Hierom wordt hy iini^ena van

W^ «i>^ cPXoyu'ov KeïZcü. Stra-
^''^''''' '^t^'^n^ van andere, ^^0-

bo m zijn deTthiende Boeck befchrij ft '^'^^ van Oipbeus ghenoemt. Doch

ecmghcplactfen die heel verbrandt zijn, door het verbranden van Semele, op

cndc nochtans goede Wijnen voort- wiens ycrfoccklupiter mee den Blixem

iBR wasghc^
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was ghccomen , gheven ons de Poëten, fchcn , crijgt hacr doot ofic ftrafF: cndo
died'ecrftcPhilofophêofce VVijfen fijn dat de gaven vande raachnghcn recht

ghcwecft> merckelick te kennen, wat de blixcms zijn,die do cleyncn,dic haer yoU
loon is vandc groote^het ende vande eer- ghen, niet vcrecrcn macr vertecrcn.

gicticheyt : die vcrcrijghendc hacr wen-

Verf: 14.

•

De Sufier vanden Donder,] De Poêct in het neghende Capittcl van zijn rwce-

heefc de vlam vanden Blixem,Sufter ge- de Boeck Meieor. die wel ten rechten

nacmt vanden Donder, omdatzy tTa- wederlecht Empedoclcm ende Anaxa-

men op eencn tijdt inden Buyck vandc gotam , die racynden dat de Donder ge-

VVolcke ghcborcn worden , d'ecn met fchiede als het vyer vanden Bhxem ver-

vyer, d'andcr met gheluyt : eü een moe- dwijnt. Daeton:i en heeft de wüfc So-

dcr hebben; de welckevan Ariftoteles Ion niet eyghcnthck ghenoech ghcfpro-

ghenocint wort , uvctjvfztct^g |>;^» ^^"> ^'s hy fegt;

Dat is:

Dfs Donders vreejelichecracht

Wort vanden Blixem voort ghebracht,

€hclijck Plutarchus in het leven vandc felve Solon wel bcwüft.

Ver/: 19,

Ghehoren meer als eens'] De Pocten Ende daerom ift dat hera Ovidius hif

hebben ghefeyt dat Bacchus tweeraacl ^fwi>;<«? , de Grieckfche Poëten , ^i-yo.

is ghebocen : ofte om redenen die voo- ,,,^^W^t,C„ , en ^^v^^itSo^^ ge-
ren verhaelt ziin, ofte omdat hy eerft ^^U^t,^., \T\T.^. , . ,K^«r«,

rt j, , j » j j
-^

j noemt hebben. VVacr van wy hier naec
waftind Acrde, ende daer naer weder-

fpreken , ende de felfde rumeu
omgeboien wortmde Cuyp of. Perfe.

j^^^^der plaetfen verclaren.

Verf: 22.

Cheheren hitt7jen Nyfen , ] Stadt van Phurnutns , MacrobiiB, Orpheus , en(te

Arabien. alwaerlupiter het Kindt , dat andere, anderen redenen bybrenghcn»

hy in ziine heiipe hadde, gebrocht, ende Ander feggheii , dat hy in Nyfa op Ci-
de Nvraphen heeft ghegheven om op thajron ^QX^uriius, Arrianus , Philo-

te voeden, waerom hy oock i^iQvvQ^ ftratus, Pomponius Mela , dat hy in Ny-

ghenoerat wcrt vandc Griecken, gcUick ^^' wefende een Scadt van Indien , is ge.

Diüdorus Siculus bctiiycht. Al ilt dat boren , fijnde met verre ghelcghen van-

den
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<icn Berg Mcros. het weicke inde Gricc- gheboren is uytdc dycoftc heupe van
iche tael bcteyckcnc eendye.inds welc* lupiccr, Aliftdac die zijn natucdicka
keomdathy opghebrocht is y hebben reden heeft, als boven bewefen is.

de Poiftcn ( Icgghcn zy ) vetöcrt, dat hy

Vetf l6.

Daervparennxv' jiutaren,'\ De Poëet ghefeyt f foomen meent ) van het La-
vctiiic: Bacchartth acndcnRhiin. van uinCche Bnccht ara, diz is j den ^Htacr

wacr de belte Rijnfchc Wijnen comen : "van Bacchf»,

Verf. 2f.

Den drartck^van Crefa] Malvafaye.

Verf: 31.

Van haren ïuftter'] Want dk van in ziin Hymno van Iupitcr,YOor acninc

Creta (èyden dat I upiter by haer ghebo- bc^infel

;

ren was, gheliick Caüimachus getuycht

Dat is

:

i^rcoAien is trots met u gheboort* en Creten,

IVie dat van beyden Hecht^ o Vader^ het my "^'eten:

Verf: 32.

Zyptiden laten fitru ] Die van Cre- Capittel , Pomponius Mela \v\ het twecA

ten waren foo fot en leugenachtich, dat deBoeck, aent fevenfte Capittel j den
'zy reyden,dat lupiter niet alleen by haer ouden Vader Laótantius in het eerfta

geboren maer oock begraven was.Daer- Boeck , vande valfche ofte waen Reli-

om vermaent de Poëet,dat Bacchus wel gien , in het elfde Capittel • Cicero in

toe fien mach , dat hy die van Creten het derde Boeck vande Natucre der Go-
niet te veel toe en gheeft , op dat zy het den ; Lucianus,Varro, endc andere ; on-
fel ve van hera nieten feggheu. Van het noodichallehier te verhalen. Sietdacr,

graff van lupiter, dat in Creta wert ghe- Maer boven ai Callimachus op de aen«
toont , leeft by Diodorus Siculus in het ghctrocken plaets , daer hy allbo vooit
vierde Boeck , Solinus i\\ liet fefthiende gaet, endc fpreeckt lupiter aea

;

KOfJTlS iTlKTr^VCMTO ' Qj <f\^ ii ^Vig, 60J7 ycip CUH.

D t Paï
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Dat is:

Bft volckvm CretAJleecb volleugens, jae, zy derven

Wel Utenfien u graf. maerghy en cont nietfierven,

VerH 3 3.

Gbeiheven de Godinnen ] De Wijn- Wijn gedronckeii fondcr VVater.fcha-

]gacct is van fulcken acrt dat hy feer ge- delicken is. VVaer van ick niet en caa

«egheii is tot Water , ende daer fondec laten hier by teftcllen het Griecx epi-

vergaet. Daerom hebben d'oude Philo- gramnia by onfen Pocet ghemaeckt,en-

ibphcn ghefeyt , dat de Godinnen van de noch in druck niet uytghegheven.

hQz Water, de Minnen ende Voeders VVaer in ghctoont weet, Hocmcn ós

T\]n gheweefl: van Bacchus , ende hem Wijn behoort te ghebruyckcn.

opghebracht hebben, ofte, om dat de

*'f2(pgAg jM,>;^' i'^f^a txtot cvifjLi^ÓTnösi Avoui>

MriOi er tTiKJiv óhug 6k AtcS ^ 2g/^€A>/.

aIIuj yc^p ovcrx*l'T(^ 'i(pvg ;^jctA£7ra? ti TxriXdos-ctf,

'ovo 'óyi (TvcuéTvkQv 'i7r(^ cptXov OKQ^f^id^ot.

Av(rfA,op(^, ^^ iTUfioig acv^amv cv S-clXii^,

'A^(pÓTi^QV H^ vSv K^ 9noo(4 u^zie.'Tïei'

Uoj^cixi fJ^ 0ci^ü)v TSTTïp j;y upprjTsv u/Lcavev»

'Oia.TigCAi7n^a)'Zirct)h^(i<plwKiQci4.

*
Off 3 f^óv(^ O^'o^ '^"^V' 0^ ^v TXTiv^aiy ^f/,icncu9

Tav 3pcfx,iov NViU(pcugi liu) X'^-iP
'^

ApTnuc^reit

Het Avclcke de Poëet felve in tweedcr- van wooide tot woorde, als volgt

:

icy talen ovcrghefec heeft : int Latijn

J) ijfileerent natus nunqmm ejjes Baeche, nee ejfet

Teproper Semele de lovefaóïa farens.

yftt difficilis quippe es^ tangique recufaSy

VitAtupuriterpejfimm atque aditt*.

tt^m nimium qui vitAt^ eifuhpeBoreJixA efi

Sobrietas triBisy iinguaque vinóia mtmet.

*^€cgratum in menfa convivüpromere di^um^
K^ttt intifficiosfundere v^rbafiku
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'i/ft qtnmuhm amaty nee Nymfhlsjtmgere curat,

'lionpedey non animo conHiüt illefuo

:

Sdpius ejfundensy qiiod di^umpofimcdo nellety

Ft loro in campüjejinejaê^at equm.

K^tJAfiens hibety vt thalamo qmjijimgat eodem

Et Bromium Nymphlsy (jr Charin Harpocrati,

Endc in onfè rooedcrlickc talc

:

Och ofghy noeyt en "^aert uyt Semeleghenomen

Door Inpiters toe doen, en hier by onsghecomen.

Want hetghebruyck van «, is moeyelijck en quaet^

Hetfy datmen u neemty hetfy dat men u laet.

Want, Bacche-, die dy fchoutj is dadelickghejchonden ,

Zijn hert is volvan rouj de tonghefiaetghebonden.

Soo dat hy niet en can by vrienden aen den dis

Een reden brenghen voort, die om te lacchen is,

tJMaer die de Nymphen vlien, en u tefier beminnen.

Die "bordenfihielick los van voeten en vanfinnen^
Ghelijck een Peert dat holt : en [mijten dickmls uyt

Dat bejlghefiveghen ^aer^ en niet te veelenjluyt.

Daerom is hy '^el '^ijsy enfil alleen beclijven^

En vroeylickin den dranck enjonderfihade blijven

y

Die voecht vierfiecken t'faem die quaet te voeghenfijn y

Hetfaijghen by de vreucht, de Nymphen by de Wijn,

Verf: 37.

De Neefv^ Atlas ] Mercurios. Poëwn van Iiem Iprekcn, is ghevvccft»
wiens groot-Vaer Atlas , ghdijck do

K^tlantis magnii PkioneJi[ue nepos.

Voordcr fegghcn de felfde dat Meren- de Wijn een vvcl-fprckcnde Tonghe
rius Bacchum heeft gheghcven aen de veroorfaeckt : ghehjck Horatius fecht^
Nymphen, om dat hetghebruyck van

Faecundi calicesquem nonfecere difertumf

Dat is

:

Een voiïe Croesgheeftydermm^
J>Athyt€ beterInreken cm»
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Verf. 39.

•

H^ hoKich d.ttmen meentj] Ovidius hoaich hcefr ghcvondcn. Den weicköi

ia zijn Faftis fccht datBacchus 00c den hier inne de Pocec na volcht

.

Verf. 42.

De So0n van Phcehm ] An{lacus,Soon in het vierde Boeck van zijn Lindtbou-

van Phosbus cnde Cyrcne: den weicken winghe. Nonnus ni zijn derthicndc van
het mecftc deel Vande Poeren het vinden Bacchus , toont hoe hy met den felfllen

vanden honich toefchriiven. Ghehjck gelheden heeft, fcttendc het honichtcgé

Virgilius in het langhe te kennen geeft den Wijn,en den fttijdt heeft verloren.

Verf 43.

Dat de Nijt den Hemel oock^eraeB,] rdcckt het volckjer Goden niet. Dit felf-

Dc Poëet heeft inde lin ghelegcn t'geen de ift daer hy hier vreeiè voor heeft,

Plato feght , o <p^v(^ yk^ i^m^v f dat het fjo vall met en gact, als Plato

S-eia z^^"^^-^- Dit is , de Nijt en wclfecht.

Verf: 49.

LjAm heetghy meefl] Want Ly£W van heeft de Poëet felf verhaelt, onnoo-

is ghcferht :
^oi -^ Xvcty. Het Nvelck dich hier weder op te luien.

Beduyt , ontbinden^. De redenen hier

VcrC 51.

O Evsn'] Dit is een vande namen van dicht ghevonden wort. VVaer van do

Bacchus.om dat de Pricfters met de Prie- Iclfde oock gcnaerat zijn Ev.mtes. Ovi-

fter(reii,cnde de ghene die hem vierden, dius onder andere namen gheeftoock

plachten te roepen , EvanBvo'é. Het dsfen aen Bacchus. als mede Statius en-

wclck ghcfchrey doorgaens in dit ghc- de ander Poëten meer doen.

Verf: 53.

De VOAerheyt licht beprenin ri^en foe- woort voorftelt,te weten: oivi^ x^ «-A??-

ten dranck^y] Hier uyt is ghefproten het ^^ ^^^t is , de Wij» ende de waerheyt.

fpreeckwoort , en oiva> a.'Ky\%A , dat is, Thcocritus heeft een wonder foet lietien

WAerheytindeWïjyu. VVaer van Athe- ghemaeckt op een voeys by de Herders

nsEUS te Icfcn is in zijn tweede Boeck,dic ghebruyckt ( men nocmtet CArmen Va'

^ we^nich anders Iict iclfde fprecck- Cijliainu, ofte BHcolicim) dat begint

:
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35.

'B^'ci[A,f/,ig;i^ri fA,iJiiGVToC4 dXa^oc^ if/^f^ivoüf"

K'riyoü f^' 7» (pptvcov t^iu kicct cv fivx^-

Das h:

CMenfegtolievekindt, de wAERheYT EN DE WIIN".

E» ick en '^il voorwaerniet letigheriAchtichfijn,

C^iaerfigghenj datter licht diep in mijns herten grondt.

Vw hert ts ver van my. ghy mint my met de mondt.

Verf. i7,

Mter^aeromfijtihyjoiKkJ om dat 39nKa^cv'fS'7^^<^^ ^?V^cTyiT(^ l^u^
ftfoete vruchten ] Di: is de oorfacc waer ^;rcfr>,Tolyov Cpclpf^aysv, ug d^^uv jj-

om de Poëten Bacchum jonck maken. .._~t-. • „, ^j^ri t i

Ende de wijfc Plato in ziin boccken van f^"^' ^'' ^\^Y^!^-^'^^^fi^kjJ» ^f'^T*
de Wetten, en wil niet dat de jonshe

tot de veertjch jaren v^n dronckp^fch^^

Iuyde^^^i,n^ulIendrincké,macrwa?h.
'nde overdadtch mifhrpck. vandc Wt;«

ten tot dat zy tot haer jaren zijn ghcco- f^^^^^^^en : doch rakende de veemch

men, overmits datde wijn demcdccijne 3^ren,tngemejnemaeltuden fichfalmo^

j j j .'Q.„^"^_„ ., £henverheufen»€ndedaer BacchHmmet
IS van den ouderdom.^Ê-y-JTfnxj^rajpö*- "^ , ^ 7 j -y . /
/ \«/ ^ ^ ^ ' X ^ dander Goden aenroepen > dat 7 y toch

y^u, 7. ^^^r
VÊ^

V cLT^p^ • -nr- ^^^^^ ^^ ^^^^ ^^^^ /^^^ Uedenende de
rct^xsvl^ O cJ-h^cuvovisf. iTuv^ , cv^ Tstg ^reucht helpen vermeerderen, overmits

QvosiZoig <s6V;t*?%&!' ^t«A«p réi 71 hj de menfchen den ^ijn tot een hnlp van

uTi^agB-ièg, ^ ^^^ AiówQv 'St^ko^ de moeyelichejt des onderdoms , ende tot

A«v «V tIw r -sirpiTQvTi^uy -nXiiiw ''» medecijne om wederjonckje mrden^

eL'JLct^ TmfJ'iuv, ijv ms d^i^oig ctvS-puwig
"feftghegeveny

Verf; 59.

En weerom ftjtghy vet ?"] De fchil- dere ftacken kan afnemen , dar 27 het

ders van onfen tijdt maecken Bacchum felfde oock gedacn hebben. Dacr van

gemecohck voIHjvich ende vet, Ende al een goede getuygcnilTe geeft het afdruc-

dedent het de fchilders foo niet, fo too- fel vande oude ghcfneden (leen , die by

nen het de^dronckaerw geiioech iclse. den hooch- geleerden ende verraaerdeu

Maerdat en fchijnen d'oudc niet over al Ifaacus Cafaubonus in zijn boeck De
in gebruyck gehad te hebben

j
ghehjck Satyrica Fo'éfi. ecrft uyrgegevcnis ,ei\dQ

men foude conncn bcüuyté uyt ecnigc hici mede vertoont weru

oude beelden. Ai ifl datracn 00c uyt an-

YctC 61,
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Verf: 61,

V trommel ] Vande trommel van fiet hicc beneden, Verf 3 i/.

Bacehus, eiide waerom hy die voert,

VerC 6y

De kroone dicghy draecht Is moeder.'] die 'm fijn tragosdie BACch^t gliciiocmr.

Te wccen de wiingacrdt-bladeii , Dacr den wijngaert met een foet wooidt , het

mede hem Bacehus kroont. Doch defe felfde beteeckenende, olvof^^Tv^ j dat

manier van fpicken Js moeder, fchijnt is y moeder vande Vpijn, noemt»
genomen te fija uyt deii Poet Euripides,

VerC 6s,

o

Van Nomittigegeven"] Defen naem ghen hebben beginnen te letten-, ende

is by den Grieckcn ghcbruyckelick van fonderlinghe op de wetten , daer zy niet

het woor- vó^A,^, het welck een wet op en dochten doen zy VVatec dronc-

betecckent. Deoudcheeten Bacchum kenende mt wilt hepen. Defc naem

mu^cv, om dat zy feggen dat hy de felf-
^^rt Baccho onder andere gheghevcn

deis metOfiris /endeeerd wetten heeft
vande ouden Poeet.dic zijn namen nac c

ghemaeckt. door dien dat deMenfchen vervo ghen vande letteren by cenY?r-

na dat de Wijn is gcYondé, op alle din-
gaerthcett.

VerC 7J.

Maer hoven al de noem van Liher] ende dacr en is niet vrycc dan die bc-

yVani likeris vry ghe(echt int Latijn, fchoncken is.

VerC 82.

Vfnoofdruft van hst Uven ] De oudo willende uytdruckcn de volheydt van
'^ "

alle
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•lic dinghen , pUchtcti een Hooren vol fiam»d%t is.def Hooms «vervhei,i\OGm*

vruchten te (childcrcu , die fy Cgrnnco- den.

Verf: 84.

Een hoop van overvloet ] Daerom vloetdiedeVVijnmacckt. EndcHora-

fcchtOvidms fprckende vande VVjn, tius , Bacchumaenrprekcndc , &addè
turn pauper cornuaJumitA^i is,Ja crijcht comua patiperi , dat is , ghy dett den 4r-

9ock^ een arm menfclo hoorens, ghevendc wen hoorens aen^'

daec mede te kennen de hope van over-

Verf. $6. .

In hoorens ^iertghefchoncken^ Hier VVijn in te menghcn : cnde alfoo zy de

yan is te lefen Athcn2eus,ende andere.de hoorens xé^S- noemden , meenen d ic

welckefcggcn,dat ds Griecken hoorens ^y daer van ghchoudcn hebben het

iavoorighetijdcnghcbruyckicnomdc wootdt >«e^(«f » dsxisywenghenu.

Verf: 89.

Van Ammon vooHghecometu ] Dio- ghefchildcrt , om dat hy de Soon is van

dorus Siculus in ziin vijfde Boec lechr, lupiter Ammon, de wclcke over al met

d^t Bacchus daerom met Hoorens wort Hoorens ghefchiiderc wort.

Verf 90.

De Ofen hehtghenemen, ö-c.] Over- Nu weten wy dat Ofiris, foo zy fègget--;

mits Tibulluscüontallicke andere fcg- eerft de Oflcn mdc Plcech ghevocchc

ghen , dat Ofiris cnde Bacchus een fijn. heeft.

Verf. 92.

SeerfloHt] Gelijck de Hoornbeeften. Daerora fecht Horatius fecr aerdich

als terftont hier naer voJght. die dacr^ vandc fpiinghe ende lebbigc Poeren, dio

om de hoorens plachten met Hoey be- niemantniet en fparen noch verfcboo-

deckt te dragen , om datfc niemant fou- neii : fcenum habet in cornu , dat is , hj

den opt lijf loopen ende befghadighen. draecht Hoey op zjjn Hoorn^,

Verf. 94.

^ De mans de hoorens draghen ] Het is wichcyt bcwijft , cnde hacf met èen an-

een gemeen fprceckwoort hier te lande, der vergeet. Het felfde is gebruyckelick

ditwylegghen een alfulcken hoorens geweeft by de Griecken, de welcke fey-

tc diaghcn, dien zijn Huyfvrou ontren- den, «K^^ Tin woiêiv, dat i$,jerffandt
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hofrensfcttift ; wekkers Vrou dat ghe- dorus in zijn Bocck vande Dfoamen,iti!

bruyckt wort : gclijck ons Iceit Ariemi- het tweede Boeck,acn het xu. Capittcl*

YerC 97.

Mcnftcht (Ut Pfca?^;« ] Callimachus ghcraacckt hebben. De felfdc Plutar-

iii zijnen Hymniis van Apollo •, Plutar- chiis in het leven van Thefeus fccht, dat

chusin zi)n Boeck vande vernufthcyt het voorghemelde Autaer alleen ghc-

der Dieren ; Martialis ; de Schrijver des maed is gcvvced van flincker hoorens,.

Briefs van Cydippa aen Acontius, fpic- cnde int voornoemde Boeck, van rcch-

kenvan dit Autaer , het welckc Apollo ter hoorens. Maer laet ons Caliinu-

«nde Diana van Hoorens gheboutcnde churahooren:

'^Apufiig oi^uas-iiQctKcL^y\oLQ. auunx^g cuyuv

Dat is:

Vier jaer ^as Phcebui oudt-, als hy hegoji te (ielle»

In Debs een Autaer ontrent het ront moras.

Diana ginck terjacht, enplacht hem toe te tellen

De Coppen van het '^nlt, daer Cynthta volaf^af%

\^po!lo timmeri aen, hy leyde vafl degronden

Van d hoorens die hy creech, daer maeckt' hy het me vafi..

Soo dat de Muyrenfelfopgroote hoorensfionden

Roniom dat "donder ^erck,elck op z^ijnplaets ghepaft.

Verf: 9S.

'feknocht (ten aSeJijden Met hooretts] hoorens (onder lijm oft ccnig ander clc-»

]tfVant Plutarchus fecht dat de felfde vendeflofic aen een hinghen.

Verf. 112.

'A^^on niet en maecki ] A6tson is in van hacr zijn hoorens vercrcgon.VVcIc^

(8cn hert van Diana vctandert,endc heefc ke fabel ghenocch bekent is.

Verf! 115.-

B^Cithérorfs k^^ppe^Q Berg in Bao- na,op de welckc Bacchus wicrt gevicrt.':

Verf.iH*
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Verf. 114.

S90 menich Thy^t fielt ] De Vroii- noemt Thyadet , van het Giiccxfcho

wen die Bacchus vierden, wierden ge- vvoort B-vavy dat is ghcfeyc , o/>rf«^.

Verf. 115.

- Dat Mtnoi] De fèlfde worden oock ende rafendefijru : om dat zy dol vvier2

anders M<enadts ghenaemt , van hec den, foo haeltalszy Bacchum begon*

Gticcxfchc vvoort/*6«<»^^> dat is , dol den te vieren.

Ver/I 117,

O Bajpareu ] Bafaris vvasecnlanck mcynen fommighe dat dit Cleedtvan
Clecdc , dat de Pncftcrs cndc Prieftctf- Voflcn vellen vvas.Hoe het isy Bacchus
Ccn van Bacchus drocghen , tot de Voc- wort daer af Bdos-a,c(^ van Orpheus,
ten toe comende. In Thracia wierden -S^j^rf/w van Horatms cnde andere gc-
4I0 Voflen haffkr» ghenaemt j daerora naerac

Verfl II 9.

metdehuyt} De Poëet verftact de datis,WK^»Wri^».VVeIckchuytNon»

huyi, die vfCg/? vande Griecken wort nus ende al de Pocten hem coe-Cchrij*

ghenaemt , van het woordt ve^^c?, ven.

Verf III.

Lientmy den hollen StockS\ In het ièlvc fêgghcn oock de Poëten dat Pro-

Griecxvap^|,inhetLatijn /r«/4ghe- metheus het vyer ghefloten hielt, dat

nacmt ; die de Poëten fegghen datBac- hy lupitet ontnomen hadde. Nu dat

chiis ende zijn Priefters in de hant dra- l^^m de Priefters van Bacchus droegen,

ghen, om het vallen te behoeden. Het ghetuycht ghonoech het fpieeckwoorf

is een plant wonder licht, ende van bin- <iat by Platoendc ander worde ghelc,

nen mergachtich ofte fpongieus. In de ^c" '

Het welcke te fegghen is , datfe niet aI fijn, dieUnghe Mejfen draghen ^ taeS
Bacchta z.ijn, die zwijnen hoüen Steckdra- ons ghemeyn fpteeckwoart.

ghen. Ghchjck het oockjtict alkscxen -^v.iy

- Verf. uS.

Op Berê'è ] Leeft defe hiftoric by den S/roi"' liefgchadt, ende om hacrgevoch*

Püë-tNonnus ni üjnxLi bocck, hoe leu hebben.

iiatBagchusendd Neptunus 4^cJbc^do
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Verf] 129.

Hoe uéfttpeli ] Leeft oock den fel facn on fe Poëet hier voIcht.Tis te wcré 00c,

Nonnus inziin x i boeck, alwacr hy dat hecGricckfchc woottrt^tt7rEA(^ccn

wijtluftich vertelt, hoe Ampeius in een wijngaect bcccyckent , aldaer de ièlfdc

wijngacrc verandert IS. Den welckcn Nonnus zijn oog op hcefc.

Verf. 13^.

JEn woont by Fhlegcthon ] Een hel fchc dat is , om datfe altijt hrmdt,

rivier alfo genaemt -s?^ ?» ^^Ae^^^v,

Daer by.

ttoch hy CocytM niet ] Een hei fche ri- den rou die daer altijt gcmacckt wort.'

tier alfoo ghenaemt >^ ^^x^JJcó/iTjvan

Verf! 14?.

EuhuU leert my toch ] Bacchus wort racdt floeghcn,endc met groote faecken

in het Griecx ghenaemt '''Eu€i^A(^,dat befich waren. De Pocet geeft hem hier

is, tj^n^oedenraet, om dat hy de Cmntn ^^ "acm. om dat hy geern van hem fou-

fcherpi. Hetwelckde Pcrfcn wel ver- de wete,hoedat hy de wijn heeftgcvon-

ftondcn,diealti]dc bcfchoiKkcn zijnde dcn.Hetwclck een kloeckcn vont was.

Daer by.

JJmnéte maeckt my kont"] Dcfe nacm Limnen aldcrmeeft geviert wierdt , wc-

hccft Bacchus gekrcgiien , om dat hy te fcnde een dorp buy ten'Athcncn.

Verf. \$6,

Tot een vermaec\lickjpel} De Poëet hnyt iackcn maecten,die fy befmcerden,

beu ijil onder ander deawaelheyt vandc ende alfo daer op 1'pringende in het (ant

gene die het vindé vande wijn den bock met den kop vieicn^het vvclck fy noem-

locfchrijvc.door dien dat dicvanAthe- den uaxoiXiu^nv. Hier op heeft de

nen den bock om de Ichade die hy aen Poëet Virgilius geletin zijn eerftc vandc
de vvijngaert dede, vilden,ende van zijn Landtbouvvingc als hy fecht

:

tJMdlihusmfratisunBosfdierepr'vires.

De fecfte felve hiet dffTcc^Mec^tidc die de naem ecnige ketters onder deChriftcncn

felve wierden, werden cl(rKuMct<rcuigc-
gheghevcn is ghewecft , die hier in de

nacmt, cndc d<ncoJ),of^i7«i, VVelcke Hcydcns volchden.

Verf. IJl,

Chyjloecht hem motHSpiet] VcVo'c' gus, Coninck vanThraccn, die hem .

ccn fegghea , dii d»cj;an«i\van Lycur- uy t do ooghen op d'Acrde nedet vielen,
^

.

" ^ doe
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ioe hy alfoo van Bacchus wcrt gchan- winghc, uyt vcrCchcyden oiido Schri)-

delt, in Coolcn veranderden. Gheli/ck vers by een vergacrt,cndc door laft van-
de felvc fabel wi/tloopich wort vertelt den Keyfcr Conftandnus uytghcghc-
int Gxicckfchc Bocck vande Landtbou- voi.

Verf 16^,

Naer datghy waert jrevhtcht ] Leeft iaccht is ghewccft , endc heeft hem indü

by Homerus mzijn fcftc, daerhy ver- zccbeghcven,

haclt , hoe Bacchus van Lycurgus ghe-

Ver/l 195.

Wamjonder Bacchi nat] Het bekent ouder fchrijver heeft gevonden,namcnt-
fcggcn vande Latiinfchc coinaediant,hct lick dit Griecx -.viKplv A'<poo^T7] Aiovy-
wclck onfe Pocet hier uytgediuci heeft, Pi^Ji^^^ \J,,,^^/a^ j^- c j

rcn^ d» n.Smdcr Ccrc(duis brom
. £„„ ^^^ f^^^.

:

endeBacchHSy u yenw ( dat is de liefde)
^

koHt. Hit wclcke de fel fdc Poë« by een

Dat is ,

2(eemt tvech den liefelicken ivsfn,

S«o falder 00c geen Venttsscijn,

Ver£ 2.13.

Vekruydeninden tuyn e?? bloemen.'] het toekomende, endc heeft in den Cm
De Poëet druci uyi de woorden die ge- gehad de plactfc vanden Poëet Mofchu»
meynelick ghebiuyckt worden, van de die beklaghende de doot vanden Poëet

gene <\ie anders gcenen Godt en kennen Bion, alfoo finght.

als Bacchus, die niet veel enpaflcn op

'^Aicu tbs} fteiXa.x^ /«V '^Trciy xj^ aóCTnv oXuvitiji

'Ottttsti 'Tf^utu ^vcofjiig, uvdiooi ov x'j^^* vatKct,

''EV^Of^tS iv fJLci?^Ct f^CCKpOVf dTBpf^Cyei, Vij^iJVV vttvov»
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Dat is;

^ylacenjïet de Cooly naer dat zy is verfchoven,

T)e^etercelygroen^ het dilghecrult in dhoven.

Het leeft noch evenwel: menfat het '^eder hloeyen

Het naeficjaer daer aen, en even vUjtich groeyen.

(iMaer ^y dat groote volcky begaeft met cracnt en reden^

T^er dat de hleecke doot ons comt aen boordtghetreden,

CMen gaet óns dadelkk met holle aerdt bedecken,

Enjlapen eenenfiaef^ die niet en is te "Wecken.

Verf. 2r/.

de^oude Son dieflaety Soo dich^ils ^eder op ] Catullus :

Soles occidei^e dr redirepojfunt,

Nobis cumfemeloccidit brevis lux,

Nox efiferpetuA una dormienda.

Dat is :

De daghen gaen en heeren ^etr,

OMaer als ^yeenmaelligghen neer y

Wy zijn berooft Van alle eracht.

En llapen eenen langhen nacht.

Verf 229,

Defaechjn is niet lanck ] Dcfè fabel zy is,vant het gewas vanden Pocet^ndc

behocftmcn nieuvvers te foecken: want by hem gedicht.

Verf. 233.

'jipoUo bracht de lier ] Hier wort int gevonden , al ift dat de Pocet Horatius,

corc verhaclt, wat elcko God tot s'men- Mcrcurio die toefchrijfc , den wekken
ichen oorboor ghevondcn ende byghe- hy noemi cnrva lyrx parentem , dat 1$,

|)racht heeft. Gelijck Apollo de lier heeft vadfr vande cromme lier.

Verf 234.

Neptmm bracht de Feerdtfijy'] Die doezytwiftedé, wiedatvanhacrtwecn

hy aldcreerft ghcvonden heeft , op den de Stadt van Athenen de naera foudc

felfdcn tijdt als Minerva de Olivc vant, ghcven.

Verf 235.

OJiris bracht oock^'^at'^ Een Godt ghevoecht heeft , wiens Huyfvroulfi*

Van i€gypten , den weicken men toe- was, dic hier volcht.

^hrijft dat eerll de QlTcn inden Ploech
''- - Verfi38.
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Verf. 238.

I>eSuflerendeP^YouvmlHpiter']\}i' cnde Huys-Vrou van lupiter is gh«^

no. dic de Pocten willen datfe de Suftct weeft.

Verf. 251.

Door Acheloui raet ] Achclous is een gelijck Ephorus een oude Hlftorifchrij-

bekende Rivieie, ghchjckghetuychtde veroock bctuycht, voor alle Water.

Grieckfche Schrijver Didymus , ende als dePoëcc Ariftophanes, fegghcndein

Vüjrhcm een ander ghenacmc Agefi- zijn comoedie, gcnacmt Cocalw^ Hrw^e,

laus ; de weickc aeateyckenr, dat Ocea- y^^ ^ o]v(^ a' fiiycig ^tt^ A';^gA6;«.

nus tot zijn HuyPvrouwc genome heeft ^^^ ,5 ^ ^g yy^^ ^^^ff ^^„ ^heqmtfi óm.
Tethyn zijn Suftcr: de vvelcke veel kin- ^^j. f^y nieteemengt W^ ma den drartck^
deren voort gheteelt hebben. VVaer ^anudchcloHS. Hier opheeft Virgilius-
van d'outfte is gevvecft Achelous.wiens

h^j^^^ fprckende van Bacchus :.

nacra zy daerom ghebruyckc hebben,

Poculaque invcntis Achelók mifcuit uvls.

Das is:

Die Achelous droeve vloet

Chemengt heeft met de Druyvefoet.

Onfc Poc'ct infghclijcx heeft Achelous hier ghebruyckt voor t'Watcf •-

Verf: 26^:

Ghy hek o NyBelen] Een nzcmvzn nacht, omdat hy by nacht ghevierr

Bacchus, tó 1? vva-nq , dat is i van de vvert.

Verf 173.

Sy riep met droeverfiem 2 Declachte Thetis; endoNönnus in zijn fevenen-^-

van Ariadnc hebben gheraaeckt Catul- vccrtichftc Boeck. Siec oock by Ovidiu?
lus , in ziin Bruylof-Iiet , van Peleus en den Brief van Ariadne acn Thcfeus.

Verf 319.

Mef zJjnen drontken hoop
, ] Dcfen volle cracht , wort vande Griecken gc^

hoop ofte toeruftinghe van Bacchus, noemt ;^opof 'A(/ct^v/?f.

ghelijck hy quam by Ariadnc , in zijne

Verf 321.

Thien briefende Mmaden^'] De pric- de naera fiet boven.,

öcrfïèn van Bacchus, De oorfaeck van-

Verf J22,.

En even veel LArtadèn_,] Soo vvor- ghenacmt,^TaW, ditis; vatki^
dtn oock de Pricftcrflca van Bacchus i>^;,.
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Verf 325.

Elck^badd' (en kfighe fpm ] Een fpicjs vadc Griecké gcnacmt }ii/)ir^.=i^ wc'c^

beklcec met wiingaerd-bladen, offe , foo ken zy Bacchiis in d'haiu gcvc.Nonnus

als andere fegghen, met klimmcrcruyc , bcfcUrijfcfe aldus iu fija vcerciende bocc:

Kot) -artAev iyx^ct %ostty Ka^V'^oyAvt]
|)

"dnTtjhoig

Dat is

:

En thyrf^s wAsz^ijnfftes: diewas met bladren dicht.

Van ^'ijngAcrden bekleet : van yfer '^as defchicht.

Doch EuripideSjgclijck de Poëet,nocint defe fpies, xi'ofii'oy (iik(^ :

eupm Tl tóff ïg Ai«^' Kicjivov /3èA(^.

Dat is :

Hygafden thyrfus inde handt^

Vol klimmerkruyt Acn alle kant.

Verf 3^5.

SiUntti volgefopri] Die de Pocten fcg- cnde gheftadigh hem met zijnen cfcl

ghen dat Bacchus opghebrocht heeft, volght.

Verf. 31Ö
Metfijtien efeltr4ech]DcCcn efelïegt hetwcick riet en is te bccIagcn,overmit$

Aiaius dat dacr nae indeu hemel is gefct, daitct noch genoech op d'acrdc blijVcn.

Verf. 327.
J}e Gedddicke ir<i»]Ander fcrggen dat fchrijft Bacchus de wan tüe,daer h y fegt

het een wieghc was. deur dien dat het (^ mjftica vanntu lacchttdiX is,dtn hej^

Gcieckfcho woort a/xv(^, Too wel een li^en X9m 'vaff Bacchm.

W^>^^alscca»r<t»bcteyckent. Virgilius

Verf 328

Eengroote vcïU h^n ] Die do Pocct fe tantharum, als hy fecht,

Virgilius Silcno rocfchiijTc: cnde noem-

Et gravis attritafendebat canthams anfa.

Dit is

:

Een hruyck met eenverjletenoor,

Enfwaer ghenoech , die hinck daer voor.

Verf 329

JD'ie A)m u nachten mpn] Dat is van oock Virgilius den bci^ Cithafron> daer

mwcii Godf-dicnft , om dat Bacchus by defe Godf- dicnft gcfchiedcvande nach;

uachtcgeYieicwercOmwelckcoorifa^jc ttolhrffHm noemt»
. ^

:,-:
-**•* '

Verf 350.
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Verf; 330.

Diedreeghen uwen tuych'] De Poëet opytA » dat is , hcymclick tuych van

Heeft uytgedruct hctGneckfchc woort Bacchus.

Daerby:

In twee hejioten kijien, ] De Griccken Tibullas en noemt het niet anders int.

houden het felfde woort, cndc noemen Latijn, met dit vecrs:

dc(è kiften van Bacchus ,x/?3Cj : cndc

Bt Ievis occultis conjcia. ciflafacris.

Dat is

:

En ooch daer by de lichte kifly

Die z^ijn 'verbergentheden mjl.

Verf. 331.

HaSY volchde Maren na ] Een pricftcr hy komt, «A>y(pg ^gj^ -ni (fecht hy) 7^)
van Bacchus. ofte een van ziingcvoich, ^sj^ot;;^^;^ Act^i^^W McIpcov©. ,
vandewelclcc AthcnsEUslcchtinzijnre- i v^- -n a '^ ^ , ^ ^
fte boeck, dat de wijn zijne naem heeft.

'^^^^f^AiowQ^ ^, ..^retu, ^e^,^-

diemen noemt int Latijn vimm Mmeo. i^^"^"'
^^^ '' ' ^'' ^^^'^^ ""^^"^ '^^»^^

ticum : o'lv(§^ Ma^piUTKS int Griecx ghe- ^f
« heeftghenomen een Vdndeghene dii

feyt,oft veel eet Mc*^«^,dc ftad van daer ^'^ '''^' '^^« ^^''^"^ i''^'^'^' ^'^^'^'

Yevf, JJ2.

Den droncken StAphylm^ Siet van d'eenvan ^^yA>ï,d'ander van /So/^^u^
.'

Staphylus ende Botrus , vrienden van beteyckende beyde een druyvc.De Poëet
Bacchus Nonnura in zijn achtiende noemt Botrus i(4e/t;4«i/tfr*«, om dat dq
boccZy hebben alle beyde haren naem, dronckaers gemeynlic nacci en kacl zün.

Ver/: SH'
En Methe vol van wijn^ ui^ is de de Goddinne van de felvc Methe gher

dconckcnfchap int Griecx , daer van is noemt. Siet Paufauias, cnde andere.

Verf: 3^5.

SylvAnué op het lijf^Dc Godt vande vocght.

boffchen, die Virgiims ooc by Bacchus

VerC 33^.

Veel bommen grof ghelnyt'\ Die de Euripides fegt dat hy cnde Rhea gcvon^
Gncckcn ende Latiinen tympana v\0Q' den hebben. Siet den felfden Poëet ia

men ,dat is , trommels. Die Bacchus by zijn Tragoedie genoemc Pascha,

T 1 Daerby
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Dacr by

:

getaenlelt met eymhaUn ] Nonnas en hier ooc niet vergeten , die hy

andere fchrijven do cymbalen over al noemt:

Bacchotocjghelijck oock de hamers

,

Kcfcf 'aXvduJ ci^VTTVOv iTnvrvvucru, Aveuw»

icu^ÊctA* J'ivdöüQc 'zsBiy^po'Q, ^i^^yi x^^'i'
Dat is:

Zy heeft defeefien eerfi vun Bacchttsingaen voeren^

Den hamer eerft beweechty en aldereerji gaen roeren

:

Zy heeft oock eerftgeroert^ en voorden dachgaen halen

*van koper toegevoecht, f^ee klinckende cymbalen.

Doch op dat een yeder verllaen mach , drucken,alfoo zy noch inde ovcrblijflc-

hoc ende wat maeckrel dat de cymbalen len vandc omhedcn gevonden wierden

van Bacchus gcwecft zijn, hebben de fel- te Romen.

c goei ghcvoaden hier by te laten uyt-

Hicr vooren inde afghcbcclde oude defc cymbalen inde ïiant daer op fpelen

ftccn van Bacchus ,ftaet een vrouwe met de, fict op't veers, ƒ9.

Verf 337.

^^f/^^w^r/JDiewyalreedcghefeyt ghebmycktcn , cndc vandc GricckcH

hebben, dat de pricfterflTen van Bacchus hó'M^ genaemt wierden..

Verf. 370.

pAtt^rgk^n haren boden ] VVt den Poëet Mufaeus, die fccht

:

KvTT^Jiuv ociooóv (w'Qi.yyihóg iTt Qcd'jt^*

Dar is

:

Want als een dochterftdcijcht int midden van de mirt,

Vcnckt dun datzy wat heeft van Venm indefn.
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Verf. 116.

Van wW* geffickelt vel ] Dat vande n<^^^@^ U^ov iv^vnv. Dat is , het hey-

Grieckcn ygC^V gciiaemc wort: als hier [jch kUet V4n ntbris, ofte. het hinde-vel,

boven is ghclccht. Euripidcs noemt het

Verf. 579.

DeZeeUchfi'tlenflom ] De Poctcn fam warfs y ó'indcro JïUntium mamode
hebben een manier, dat zy de zee ftil en Gïk.cken,<£(ptjy,'ict¥. Alfo fegt de Poet

ftom maken, foodaer yet befonders ge- Callimachus.
fchiet. Dit noemt de Pocet Ennius fan-

Dat h

:

De zee die lichtgansftom enftil

K^ls maer K^^olloftngen Uv/.

Verf i8y.

MintaBonei die liepen"] Die van Mace- de Poëten de vrouwen die Bacchus vier-

donien noemden alle kloeckc vrouwen den gelijck Ovidius,eü ander Hcfychius

ciï die de nianné naev o]chden,p^;^c. ^i^aT^KoVg?, /Soix;>^af, dat is, Mimalloneis

vot^y'hTn'Sl^^f^^^O^ a,v^u^:omdAt worden de BoicchéC oft pnefterfen van

<v de mans naer deden* Defc naem geve Bacchmgenaenst.

Verf 391.

En daer£efielt ten tocn^ Lce(i by Ati' kroon van Atiadne onderde ftcrren

tus, Gerraanicus zijn uytieggher , O vi, plaets heeft gegeven, die daet noch ftaet.

dius cnde ander, hoe dat Bacchiis de

Verf 329.

Dicht aen het beeldt dat knielt ] Dat hemelteyckencn (chrijvcn, fegghen dat

vande Griecken daerom lyyivoLo-iv ge- het Hercules is die knielt,

naerat wort, dat is, knielende. Die vande

Verf: ?99.

Gheworpen metter handt. ] Siet Ho- uyt den hemel geworpen cnde in Lem-*

mcrus in zijn cerftc Iliados. daer ghy nos gevallen is,

fult vinden hoc Vulcanus van lupites

Verf. 402.

En manc aen heydefy ] De Poet dcuct ct^(p<yu>;6vS, dat is , 4en heyden zijden

uyt de naem oft cygenfchap die Home- kreupel oft manckj:
rus Vulcano gheeft , hera -noemende

Verf. 4.03.

Ghy heit Silenm peerdt. ] De Poelet de ouden, dan alleen by den Grieckfché

fpreecktbelecfdelick-,noemendedenefcl Orateur Ariftides in zijn oratie Ais'vü-

van Siienus, een peetdt. Dcfe fabel en <r(^,dat is , ^/tcc/?»/, genaemr.daerhy
Vimmen (raijns wetens) byniemant van aiduj onder ander fprccct:;^^^?^ 77!^
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''n^etv ^.iyaa-tv Ui }i'ov^ Jéwv xm die plaets ghclcfen worden: te weren in

Aw cl\)j7^ct|€ • jc^pV^ 7^/'H(p^$iy ftcdevan,Tfï;«JV)j»^afc|ev, dat is. met

a'A3VT(^ iig -nv ü^vór Kj tzcvtvc -n uva- haerenfoon verfoent,r<^ AtV ^iiTka^i,

S-èg om,. Xj ug 4u^ c^myfjcd ï^v cv rf rnet Iiipifer verfoent. V Vatit l iino op

hcyoö, ^AovJ^Aov n^ ;^ ol TiAdOi» 'jè lupircrgcltoort was. omdathy haeren

" . ./ ^\ ^ V V ^ loon uyc den hemel oheworpcn hadde

,

^^lyff^ct-ugcc^'^o^^jngy^ctf^ctx^^^^^^ cevredcn wierc
>j du/;ct^i?^ ^gé^ •

?c, aüvc«T ctv (c ovag ^^ mpiter. moer oock gc'.efen worden
'jrii^^v , ovx 'tTmrag f^mv. Dat is :

x^f^^a-u^ r'n^cuqr^v ciy3vj(^ eig r ii^-
Voorderfechtmen ooc, hoe dat hy luno ^ ; dat is , ?taerdat hy Fulcanum tegen

wederom met iHpiter verfoent heeft: den danck van lupiterinden hemel
naer dat hy Fuhmum teghen z>ünen gebracht hadde, r^^Qt a^vt&^Jegen den
danck in den hemel ghehrocht hadde. danck van Fulcanm. Het welckc ver-

Die hy op eenen efel heeftgefet.Welcke oorfacckt heeft dat de geleerden Cante-

fabel merckelick een ander beduytfel rus hier gedoolt ende die plaets niet wel

heeft. Het^elcke oock licht is om te vcrftaendc , qualick overghefct heeftin

verftaen, Te^etenJatdefeGodeen JiinLatijnfcheoverfettinge.OnfePocec

i / , , 1 I r j 1
heeft du vernuftelick^emerct, ende met

beCondergroote kracht heeft: ende dat mi„ verftandelick dan geluckelick ver-

hy met alleen depeerden, maer oock de betert. Dat ie niet genoech kan prij fen.

efèb vleughels kan geven. Alfo moet Dan laet ons voort varen.

Verf] 417.
PMfjr^] Een ftad in Maccdonien,uyt ben, ende dacr van de Goden vcrfla-

welcke de Poëten feggen dat de Gigan- gen zijn gewccft.

tes ofte reufen den hemel beftormt heb-

Verf. 41 8.

^ï'w^] Een vande hcmelbeftormers ghcmelt.

ofte reufen. by Horacius ende andere

Verf] 41 p.

JKhctcw"] Dit is ooc een reufe^daer van Horatius fecht^ fprckende van Bacchut:

RhoecHm retorjïfii leonü

FftgHtbhSj hrrtbili'^ne tnala.

Dat i$ ,'

Chy heht daer JRhoecm neergevek

jils eenen leeit, metgreet gewelf.

De fclfde Poëet op een ander plaets reufen by malkander^

voecht Rhacus ende Eucoladus als twee

Ver£ 420.

Verandert in een leen] De Poëeten weeft; om te kennen icgcVcn, de ftefcté

fcgghen, dat Bacchus vechtende teghen die de wijn geeft,

der £ettfen> in ccn leea vecanderc is ghc«
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Verf 42/.

Typhoew ] Dit is van ghdijckcn een cerftc cnde tweede bocck; mcf meer an-
reufe. Leeft van heai ende zijn volko- derc. De Poeren feggen^dat deiè foon i$

men befchrijvinghe by Nonnus in het gevveeft van Titan cnde Terra.

Verf 426.
Porphyrion ] Oock een vande reufen, dacr Horatius van fecht,

minaci PorphyrionfiatHy

ghcvende te kennen hoe vrcfelick cnde fchrickelick hy was.

Verf. 431.

GMyjnedes ] De fchencker van lapi- van fijnen naem, fiet by den Philofooph
ter, by ai de Poëten bekent. D'oorfaeck Xenophon in zijn Maeltijdr,

VerjC 441.

O Ptan] Siet d'oorfaec van defe naem beneden, oprveers. 632,
Verf: 445.

Het eerfie voorde maech] Onfc Poëet zijn tweede. VVaer hy fpreeckt , van da
fchijntiiycgedruckt re hebben de deli- eyghendommen ende krachten van de
cate vectfken van Eubulus de Poëet, die wyn , als oock vande maet in hat ^he-
noch ghelcfen worden by Achenxus in br uyck vanden fclven

;

Tp«f yctp fx,ovov ic^TVjücc; lyK^otvwcê .

ToUg dJcPpovaai- rjü8/j vysico; iva>,

Ov eicanóvTig 0; QsCpoi KvcXyj/^oi

'^OiKcth fBaJi^8Q V.

Dat is

:

Dievfijsenfedichisy die vpilickjlriemAel fchineksffl

Het eerfle mogen zy om haergefontheyt drincken.

Het tweede mach wel met . rvant dat is om te minnen:,

En vroyelickje T^n. het derde doet dejinnen

Bevangen vandenJlaep^met defe dry geUfen
Laet ickjde liedengaen, die niet en wiUen rafen.

Verf 449.
h etgetal der Gratiën ]VVzni de Voë' naracn, Aglaia, Euphrofyne Thalia,

ten feggcn, datter drie Gratiën zijn, met

VerH 450.
hy Fentufelve leven'jOm dat de Poë- niet alleen vande min,maer van alle"aer--

tcnfegghen, dat de drie voorghemeldo dicheytgoddinncis , diemen door het
Gratiën, camerieren ziin van Vcnus, dic mi/bruyck des wiins te buytcn gaet.

Verf. 451.

Die drymael dat injlelt.] want drymad dry is negea,ende fo veel Mufe fiinder.

F 3 Verf 4j 35
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VeïC. 4/3.

• 0?'ö/;ffif]Dcrchoonfoonvan Deria- hem felvcn h«t leven heefe benomen.

dcs(koninc vandelndianenjdieBacchus VVaervandc rivier, daerhy gevallen is,

heeftCgcUick Noniius in ziin fevcnticn- Orontes is genaemt.

cis vethaekj foo verre gebracht , dat hy

Verf 45 5. en Verf 45 7.

ThrianthM tt lefJoemt.'jD'wdoms Si- phe fclve S-^af/.^oy. welde woordt

cuhis, ende ander lchriiven,dat Bacchus fchriiven velc,zimen naem te hebben v5

aldcrectft heeft getriurapheert komen- ^^'^t, het yvele betccckent 'yï^/;fè//fr<';/^

de uyt Indien, het welck de Griecken omdat Bacchus daer mede is gekroont
noemen ^£^ifc^C(5C'«y : en<ie de trium- gheweeft uyt Indien komende,

Verf45ö.

Met ónfhehoorde macht] Want de ders, Deriadcm voornoemt geracete cd

Poëet Nüiinus verhaelt ,«lat hy alleen wierp hem in het water,daer hy bleef,

met zijn fpics becicctmet wijngaertbla-

Daer by

:

Deriades fewelt ] De koninc van lü- hy oorlog tcgens Bacchus gevoert hcefc

dien , dacr vlTy alrccde van ghefproken ende zijn doot, in het vecrcichftc boec.

hcbbcn.Nonnus verhaelt ini btecde,hoa

Verf 459.

Tr¥eef>attthers]T>cpinthetscndoti' ncn te geven de hitte ende dö kracht

gcrs, vreefëlickc dieren, worden Baccho vande wijn.

vande Poëten toeghefchickt,om te ken-

Verf. 4Ó5.

Van MerhandekrHyden'l De Voeten cu'^,^ov,tIu) 'zs'OiKiX^ccv '7m^p](n Toe-

geven Baccho eenen rock gemaect van ^^p^_^- Dat is : Dit bloeycnde kleet ^^eeft

bloemen, die dd Griecken ncemen dv- fg l^n„tn de verfchejdenhejt van Xjjn

O-^^ci/^rJv^, <i^t's,^/^«^f&/ö^w/^<?»röc^ qjruchtin. Gclijckde druyven ooc van

De reden hier van geeft Phurnurus met verfchcyden coleuren zijn.

defe woorden : y^ -n {djj -f êc3'^''r(^

Verf 485.

M:nfccht dat Catofelf] Horatius in zi|n derde bocck Odar.

2^rratur &frifci Catonls

Sa^e mero maduijje virtus

Dat is:

C^ienfecht dat d'eude Catoos deucht

Uasy indervijH tvd heeft verhencht.

Vetr.43<J.



OP ©'MYMNV^i

Verf: 486.

tft Mlt'tjdt onfchoren ] Soo wort Cato rcrtdi in zijn tweede boeck vande oor-
vandc Poëten genaemt.door dien dat hy logen tuflchen lulius Caefar endc Pom*
hebbende mcdcliiden met zijnen tijdt, peins : dat hy felvc op zijn eygen jbruy-

cü volgende de Philofophen, die Stoici Joft,gcduyrendc de inlandfciicoodüge
gcnaemt werden, onghefchoren ginck, hem nieten hcefc laten Tchccren.

gclijck Lucaniis onder andere van hem

Verf. 488.

Jde Socrates en was ] Alcibiades in de thw, Q^h av fxaTkov fMi%^^. Dat is^

roaelnjdt van Pla^o, vertelt dat Socrates ^^ Socrates.qoede vrienden, en hebbe
niemant aen tafel placht Ichuldjch te :^l„^^„i "^ ^ ^j.i j
blijven, endeghevende hem een oroote '[H'^nJ:ans. ^antdoethemdrinc^

gefonrheyt.fechtvanhenr. ^j^' ken ai dat ugoet dimckt.hyjaidejelve

7:c^K^rriJ^J^,g,7i ai<p^<r^^f^o^ èkv.
^^^ blijven,fonderdronc te berden,

i'^ffjiv yup avKiK^cr^ 7Ji,79<rS7BV ok-

Verf ^04.

van

in

Een/chttymenda ^el/a 2 De woorden de bekerkem dick^ils toebrengen, (ep
n Socrates rijn,nae dat hygei'eyt heeft datfckde woordenvan Gorotas ahe-

mdemaelü|dtvanXeaophon,dathy
y^^^ ^^,^

) foo en Men^^ymetmet
eanfchelick wil drmcken.doch met foc- 1 -^

, , t •' ^ ; ,

ficheyt: 'hv o\,>rM. ^hi f^.KP^; S''""'.'' g''''l'''"'Sf>' ^"'den drmck

\y;it r.^^«..5^,^. «^«) «'™f « '^ fi'f"d^ *'> de'irroMhep ghe-

/ >" Q ^ 'T " CL' T.\' raecken. Catoby Cicero m het boeck
'^, ^I^'r^ V V

'^

^. van den oaderdim dcnckendc opdeio«,W>^öi^? r Tm^ync^bi^Po,
pUets,noemtrcp.c«/4r..4«/M, dac«:

^(pi^ofii^. Dat IS : CUaenndten ji;htty^g„4f^g^,j-i^„^^

»ns deknechten kleyneendefehuymen^

Verf: 498.

Die moet Of Tholns fien'\ Pholus ghen de Lapithen ghcvochten , cndo

endc Hyl^us zi)n Centauri ghewceft tecncmacl de bruyloft van Pinthous

( dat is , halfman , halfpeert } die door gcftooic hebben. Sict by Virgilius in zijn

t'overdadich gebruyck vande wijn, lo- iwccdc
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tweede boeck vandc Lantbouwinghe, den.Defabel felfhebtghybyOvidius in

daer ghyfe alle bcyde met name fult vin- ziin tvvaelfile vande Vccandcringe.

Verf 499.
> Icaritu voor al "] Propertius noemt cxxxcapittel-, Apollodorus in ziin lii

hem Jcarum^Sici de fabel by Hyginus in bocck, ende andere.

Verf. 507.

Maer Evan heeft hemfelfs,zijn doch- Germanicus,Hyginus, ende anderc.Den

ter. fijnen hondt ] De dochter van Ica- hondt wort gcnocmt M£ra,cuÓQ inden

rius wort Engine gcnaemt , ende inden hemel. Camcula, dac is. Hondeken.

hemel f7r^ö, dat is, ntACcht. Siet Ararus

Verf. 513.

Lfuconoe xvm dof] Die Bacchiis , om de vlecrmnys niet fo feer en haet , als het

datfe metfiin heyUclieyt fpottede, ghe- kümmercmyt ; dat Bacchjs aldermecll:

liickOvidius ende andere i'chrüven.in in eeren hout ende beminnet. Sood.it(c

een vleermuys verandert heeft. Siet ^li- vanden rcuck ftcifc Sy wort van Ovi-

anus in ziin derde bocck van veelderlcy dius Alcithos genaemt,

hiltorien. De Piiilofophen fegghen,dat

Verf 515.

Defchifpers warenfot~\Dt(ch.\^^Qi^ andcringen,Appollodorus fecht dat de

van Tyrrhenen , de vvelcke Bacchus in . maft ende nemen in lerpcnten ziiu ver-

haer fchip genome hadden om in Naxos andcrt geworden, het Ichip met klim-

te brengen,befpotteden hem,ende wier- niercruyt geladen. Siet hem in zun derde

den daeroramdolfims verandert, haer Nonnus in ziin xliv, ende Lucianus.

feylen ende touwen in klimmercruyt th Oppianus fpreeckende van de doifiins

vviingaertrancken. Leeft Hyginus m fecht aldus:

het cxxxi v capittcUOvidius in ziin ver-

^Clg iTïOV H^ CpóóTcgtffiXA/ ttk^^j rioi TRiKr^ot^

HccÏQV cf;t.9 f^e^cTTiosj, Aiuvvos-cio '•^(èaX^

TijoH.

Dat is

:

Het waren menfchen eerfty en woonden inde fieden

ld hy het ander volck.: maer Bacchus heeft haer leden

Vemndert engemaccktdat'^ynuvijfchenfijn

En wonen ind \ee.

Verf. 5^4.

Ghy drtygt onsaen het hooft ] Plautus Athenacus acn roertj fecht van de vviin

uyC eenander Gricckfchen Poëet, die in ziin Comedie, genaemt P/c/<^ö/»/.-

- Magnum hoc vitihmvinoejl,

Feda caftatprimnlnm: In^ator dolofHSeft.

Dat is :

j)e wijn heeft etngrootgehrechjiver hem: hy is een leos worfieUer/nde taft eerfl nae

^vsefcff. Verf. ji8.
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Verf. 528.

Af aerghy woom inde kan] Gheno- Euiipidcs.

men uytde woorden van Cyclops.by

Qtog J]^ cv doTc^ "zs-óog ^';^ö' ancag ï;^ü)V i

Dat IS

,

Wat is het voor een God die leeft

^

En indefles z.^n ^ooning heeft.

Verf 55)-.

Met Jkelof zSj» mttei] De Poëten feg- fclfde te fcggen in hctGriccK dat '^;^
gen, dac ikclos een fuon ofte mcdemaet dat is,gelijckji

IS vanden droüin,om dat den droom alle

dingen nabootft. Want ixsA^ is het

Verf ,^6.'

En Pkmtafos zijn fion~\ Oock een becidingc, ofte fantafie : den droom en
foon vanden droom. De i-*hüofophcn kan daer fondcr niet wefen. Nahoeye-
fcggen dat den droom daer m vetfchcclt mant meer is bcfchonckcn,hoc dat d'iiir

vanden flaep, dat de flacpis fonder in- bceldingen raecrdec zijn.

Verf 545.

M4erals/yuwemelclQpc Poer Ari- A(ppo^lTfjg yu^a, dat is , de mckkv4n
ftophanes , heeft de wijn ghenoemt. yenm

'

'H^ug n mv6iv civ(^'ACppoJ'i'rt]g ydKa..

Dat is

:

Detvtjnis'^onderfoetydemelck

FanFenns is de rechte melck.

Verf 54^.

In een£elafettfchael.]Pmfzn'm in zijn fchael een raont van een vrou fach. G^*
tweede bocck verhaelt, dat Paufias de vende fonder twi,fel daer mede te kcn-
fchilder , Methe (dat is de droncken- nen, datmdc dronckenfchap niet Mct*-,

fchap) hadde gemaeckt drmckcnde uyt borgen kan wcfeu,
een ghelafcn fchael.Soo datmen door de

Verf 549.

devloet van Cafialis] Een fontcyn Poëten fcggen: dat die daer uyt drinckt;
acndc voet vandgn bcrch ParnaHus, De oock een Poiit wort.

t& V Verf. ƒƒ7.
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Verl^ 5 37-
"

.

Matr u TheBaeMefwae»] Pindarus fmck, gheÜjck hem Horatius de fs^Aen

rheborenvanThcbcn,gelMckBacchus vnn Dtrce noemt. vandot.),-,t.vn van

oock mede is. wort gep.aenn ccn fwacn Dirce, mei vcrie vande Had i heben ge-

om zijnen iieffelicken ende hoog'nea leghen.

Verf. 558.

ind' inde locht gaet fweven'j GeHjck dat hy gaet vliegen inaltos mhium tr^t-

dcfelvc Horaiius^van Pindarus fèchc, 5fus.d^i is yin het hoo^Jle vande mlcks»-.

Verf 560.

Enfecht dat water ié het hefle datmen "a^/l^v y^ vócop d^:c. Dat is; het yvuter

vint-'] Het bcginfei van Pindari boccken is het bejie datmen 'vint,

die wy hedcns dacchs hebben , is
^

Verf 561.

Jfmenni moejie \jjn ] Een' rievier in Boeotien niet verre van Thebcn.

Vei-r ƒ68.

Dat hy meefl wefenfat ] D'oude , ge- gheneghen was , óm dat hy milt is int

•liick oock doet Horatms , d/e hebben prijfen vande wijn»

gcoordech: dat Homerus tot den dronc

Verf. 570.

Hy heeft een kof£enemen~\ In het ï\e- ten, in ziin tentegekomen fijn, doet hy

genftc boeck Iliados. Want foo haeft terftont Pairoclus een dronck wijns

als Vly fles endcAiax, ghefonden van fchincken , om dcghefanten daermedc

Agamemnon aen AchiUes , dat hy zün te ontfanghen , cnde dat met dcfc

toorn, die hyteghen allede Griccken woorden;

toojidc^foude laten varen ende nederfet-

oi yuf> (pÏA'Q.Tii ci]iJ),iqi}^(i> yj^siriuaj fA-i^ad-fxa

• Dat is>

Fatrcde homt hy mijn , enfaft ens hier tefchincken

£en kan daer meer in gaet en geeft elck een te drincken.

Watfiyvers nyt zijn kroes, die in mijn huys nu komen

D&tfijn toch alle bej mi]n vrienden uytghenomen

Vztt S7U
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Verf. 57^.

Omdat BrifeU hem"] fiichWW^ lief- de hy de Giieckcn i'n't oorloch tegheii de
vvclcke hem van Agamemnon was Troiancn ziin hulp was vvcyghcrende»

ontnomen: endc dit was d'oorfaecj dat Slet Homcrus in ziin ccrftc lliadós»

Verf 375.

LiièrtUwijfefoon^Wv(^es, foon van den ouden Laërtes.

Ver<:/7j.

Eer PolyphemHi woeft ] Een reufe in om dat hy een groote ooge als een ronda
Sici\\x , ieer wiiticopich van Homerus fchik in ziin voorhooft hadde (taen.

beschreven, by hem genaemt Cyclops ,

Daerby:

en Scyïla komt ter hatn ] Een monfter int lanck befchriift.

inde zcc , dat by Homerus oock Vly fles

Verr 57^.

Soo Vitngt hy eerfi den lof] VlyfTes by volle tafel ,vvel van fpiis crtde vviin ver-

Homerus begint ziiu groot verhael : fien. VVacr uyt vele vande oude Phito-

vvaer in hy veitoonial wat hemopziin fophen hebben willen bcwiifen , dac

reyswedervareujindewelckehy. Poly- de Poëc Epicurus toegedaen was. De
phemus: Scylla.endc meer andere heeft' woorden van Vly fles ziin ócCq , mt ne-

bcjegent ; met het iof cnde ptiis van een ghende bocck Odyfl".

'^H Ótcca/ dj^^aoa-vvYi lB^^ Ix^ ^^ orjaov cLTromsf,»

To(j79 -n fjioi tcolT^k^v ovi <P^€(tiv etènt^ etvoij.

Dat is

:

/f/' meynedat d:ier is het alde? bejie leven,

Vaer hem het gantfche volck tot 'vreiichde hn hegev€n\

En d^r- dejfeelm'an hem kei vande gaden hoorent

Détafelftaei volfpijs en talderbefte kooren,

Defchencker brengt de ^^ijn^ en Jchenckt die vaft inftejjeft,

U\ly dunckt datftiks ^^dis, omji^aricheyt te lejjèn,

G t Veri^ j77>
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Verf: j 77-

Heeft OffheM m(t ht^ofl ] Sict Diö- dit hy ccrft Ac fceftcn v.inB,acchus ingc-

<loiiisSicalus,diefecht dac den heylich- Itelt heefc. Siei oock Liduums. Hier

dom van Bacchus die de Gnccken noe- van (echt ooc de Gr eckfche IVct Au-

men c^y^cc, Orphica gcnoemi zi)n , om tipatei , Iprekciide van Oipheus.'

Dat is :

Die Bdcchus eerftmxel heeft vereert:

Zijn heylichdom het volck geleert

.

Verf. j8o.

Wert wwenhoogcnherch Citharonge- gedruckte woorden, ëat den berch Ci-

»efWf]La(a.intius,in zijn bocc der Chri- thxron ziinen naem heefc ontf,inghcii

ftclicke onderwijünge, fcluiifc met uyc- vande cithcr van Orpheiis.

Verf. 581.

Cratintu Vcifi oecJ^wat'] Een oudt Defc feydc (alfoo Horatius oock ver-

Comccdi-fchrijver.die van Ariftophanes hielt ) dat niemant goede veerfcn kondc

zijn mcdemaetendc meer andere,als een fchrijven dic gecrn water dronck. Do
groot dronckacrt overal befchimt wort. woorden van Horatius zijn defc ;

Trifcoficredis. CMceceyias do6ie -,
CratinOy

TiulU valere diu nee vivere céirmmapojfunt

^luffcribtmtur aqud^otoribus.

Dat is

:

CMcecenoSyfooghy wiltgeloofCratinogheven ,

Geen dichten konnen Lmck beklijven ofte leven

Die komen van een mandie drooch en nochter leeft.

En die alleen genoecht int guUe water heeft.

Verf: 584.

dat de Veijfi is der Teétet7-peert'\ Crati- dat de wi|n her pccrt was van de Poeren,

flus, daer wy terfliont afhebben gefpro- Onfc Poet heeft inde fin ghchadt defc

ïitw. mcrckende dat hy felvc alderwac- woorden vanNiceratus in het cctftc bocc

kerlt was ende beqiiacmft om vecrfen te vandc Gricckfchc Epigrimrpata ;

inaecken, als hy ghepocy t hadde j (cyde

TötCr
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TettJTÏMy.v ^lówtn, >i Ittviiv è^ 'ivc? atv.^

MiTcüTnVyU'ccirepXjav, KiKpyKU/xu/oy.

Dizis:

De lieffelicle wijn^ Is der Voeten perdt^

En dat naer water rieckt dat is vangheene "^eerdt.

Ditfanck CratintisvaJi,o Bacche^dobbeljat.

Bnflanckniet naer eenfles ^ maer naer het ganfche vat.

HieromJpand hj de kroon ^ en droech altijdteen hoedt

Van kltmmerblaren groen,ghelijckghy Bacche doet.

• Verf: 38^.

I<liet Cadmigroote reys'] De Pcët Anacreon, diewy nu indruck hcb'ben

heeft ghclet opt beginfel der vcrfen van TVeIck aldus liiy: ••

©eAw Kiyeiv 'a^hocc;,

©fcAw Q KaAfxcv cioetv'

Dat is:

Van K^gamemnon woud ick wel

En Cadmus melden met mijnfpel:

CMaer hoe ick doe mijn veeltiengaen .

Het wilniet dan de minneflaen.

Verf. 5? 9.

MatrVeKHi,hArenfo9n,^z?^\i,\riti kroes foudc drijven. VVclck al , om do
de vier ecrftc nacvolgende vcerfen, is uyt fonderlingc focticheyts -wille, wy hier in

Anacrcon (clvc ghenomcn , dacr hy be- d'eygen tale by hebben willen ftellcn , cü
geert dat Vulcanus 2ijn lief Bathyllus inonfeDuydiche fprakc nae de ovcifti-

mee Bacchus ende Cupido op zijnen tinge van onfcn Poet

:

Tcv Apyvfiov -n^éjcrou;

Yi(^caqi i^ci TS-oiyjffiv.

(Tl yoip fjió-xcuci K^fiéi-^
)

e?



f4 '^''TLEGGINGHl

'^OmvSvvr ^st%vcv.

TLciei oifjLoi KAT cui-ny ^

(Ti ïlAeidouv 7? Kclf^oh

Ticf\^ d<r^(ny BooünW)
)

'n.oiy,azy aiA^TriKag jxoi

ILcuiJio^vctgKccr avT^y

Kcq^éic^agTmro'jvTccg,

Dat is:

VtilcAne niaeckt terjlont "joor my ••

Dat iek bcgeerenfd op dy i

'jt{iet '^.ipens die ick dragen kan ,

Want ick en hen geen oorloochs man.

Maer haelt hierjilver voor den dach.

En maeckt een kroes daer nat in mach.

Rontom en ^nlick nietfienfiaen

De '^'agen met de ion en Olfaen,

Noch oock Orian^ dat fy ver.

[Wat vraech ick nae de Sevenjler?)

Ick ivileen rvijngaertfien daer opy

[Wat -pas ick op Bootes kop?

)

OMetfiboone druyven,en daer by

De druyven trappende dees dry-,

Cupido^ Bacchus, en haer mê€t

Bathylltts, die ick niet en haet.

Verfl 595-

4n êp Tarttajfui woont] De Poëten feg- andere Lucanus, fprekendc van ParnaA

gen, dat me: alleen Apollo , maer oock lus, Ccchï,AIo?7s Phceho Bromiocjuepicer

Bacchus den tweetoppigen berg Parnaf- dat is , den berch dte j4pollo endc Bdcchtu

fus in heeft, ende daer op woont.Ondcr toeffeeygent ii.

Verf. 600.

jyatCadmttiisgeweefliirechteffroote chus,als hier vooren aenghetcyckenc

'Vatr^ Want Cadmus is gevvecft vader itacc.

van Scracle , die moeder was van Bac-
~

Verf. 603.
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VcrC ^03.

I>e letters heeft hedccht ] Aenghefien rey fe nac Thcbcn gcnomen^alfo hy haer
du Cad:T!iis (Tüo d'oudc^ gcruygcn cerft niec en vanc, ende cio:^r dele ghelegenc-
de letters hcefr gcvondcn^ende gefonuc hcvt heefc gants Grieckenlant de fchoo-
ziinde van ziin vader Agenot om Euro- ne vont vandc letters mede gedeclt.
pam ziin falkr te foecken , heeft ziine

Verf. 60^.

OreHfendoodergroot] Gheiiick Caili- in het cerHe boeck van de Gricckrchc
machiis om de feifde oorfaeck lupiter Epigrammata. Voorderde Poet druckt
noemt j^^gyg^i/jAgT^^jdat is , dooder lueruyt de kracht die de vviin heeft, by
vande reufen-^ foo noemen de Grieckfe ^^"^ genen die van hem (iin bevanghen :

Poëten Bacchus (èlve y.y(M\o>Ji'TlujA^\. ^<^o dat hy hier vry wat hoogci: gaet,

istrenfen vermelder: Gelnckalfmen fiet

W Daer by :

O yiixem kjnt ] Om dat hy ,als boven is ghehaelc, die ziin moeder verbrande

:

k ghefeyt , van lupiter uyt den blixem als hy geboren vvcrde»

Verf éop.

Ick^fie txveefonnenftaen] De Philofo- te gaen naer het gene dat van Penthcus
phcn geven reden, hoe het komt dat die byEurjpides gefeyt wort in ziin Traga:-
gene die befchoncken fiin, alle dinghen dieghenoemt Baccha^ daer hy (ècht,dat

dobbel fien. De woorden felvc fchiinen hy tvve Tonnen ende tvveeThcben fiet

:

YLoufA-lw cpctv ovu /uSl/u r,>dag ocku^.

Dat is

:

Mydunckt dat ick daerjie t^eeCcnnen voor mygaen ,

Twee Theben öock voor my metfivenfoortenfiaen

,

yVclckc plactfc ooc Virgilius gevokht heeft in het vierde boec van ziin t/Enüh

Ewmemdttm vcIhü demens videt AgminA Pentheus.

Etfolemgemïnum dr du^Ucesfe ojiendere Thebas.

Dat is i

Ghelijck ah Pentheusfat de dnyvelfe Godinnetfy

twee Thebenfiaen voor hem, f^^eefonmn, bs VAnfmnen.
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Verf öir.

OPhafi^s.J Sier vanPhancs by Or- brengt, door de wijn ,
De oude ghcvc»

pheiis endc andcie.zy hebben Bacchum d:icrom defe nacm aen de Son, die oock

oock foo genacmt, ^, 7^ 'zs'wtk (^cü' alle dingen door zija licht ontdcckt.

j/rti^, om dat hy alle laeckea int licht

Verf ^15.

Thyonen,'] Soo is Bacchus ghenaemt doot genacmt wicrtThyone.

van zijn moeder Sen:>cle, die nacr haer

Dacr by.

Bugenei ] Soo wort Bacchus gcnaemt om hebbc zy hc ooc een oTTenhooft ge-

om zi;n hoorcns, wier van wy da rede- geven, waerom hé ^Giiccken noemen

ncn boven verklaert hebben. Want 7m>-^Gf^op(pov,7tioocM(pAAov,cn<^c Tzuf-

Bü'^^g, wort int Griecx ghenoemt , die üutt.v: wekkc woorden hem alle, de ge-

^eboren U van een os. ofte, jlier , ende dt d.ie. uc het iiooff cnde gheficht van een

felve gelijcl^ü om dat de droncke luyden itier toelchrijven.

alderbeft de dolle fticren geli|ckcn,Hier

Verf 616.

Jck.fr d^n Ojfenheoft,2 De tedenhict dat zy Baccho een oflcn hooft toe-

van is alteedc verklaert. Tc weien om fchriiven.

Verf. éi/.

Citheron] De bcrch d.ier Bacchus ge- viert wiert, als boven aengctcyckent is.

Verf 618.

Bafam^Dztis, een van ziin ptie- vooren acnghcwcfèn.

fterircn. De reden vandc iiaem is hier

'Verf 619.

Haeryferètge'uelt,'] Tc weten hactc bladeren bekleet. cnde daerom volcht

fpies, wcfcndc een yfec met wijngaert- hier, de hUdrenTijjnVOich,

Verf 6l\.

Ickfr haer 'vlechten wilt ] Want foo ende lieten het inde wint vh"egen. gclijc-

bacft ais fy begondcn de raferyc vanBac- men ooc van CafTandra ende ander leeft

' «hus te voelen , raacckten zy t'haer los, by de Pocien,

Verf. 622.
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Verf. 622.

Gimengeltmetdejl(tngen'\ Want de hadden (langhen in het haef . daeroiti

Bacch^e, ufce pnelkrflcn van Bacchus , fechc Horatius van hem,

nodo coérces viperino

Bijionidumfinefraude crinem*

Dat is :

Ghy hint der Bacchen vreejlkk haer

O\ietjlangenfonderong€vaer.

Verf^ 027.

bey hindt en oude man~\ Kindt, om geihyx : oudeman , omdat hy oyerlang

dat hy aitijt jongeU^k w-^rtgefchildert, is geboren , ciide behoorde wel grijs te

eiidc oJck joncic maeckt,als boven is weien.
*

Verf. 62B.

OSabon] Het gene dat de Griccken vieren, dat noemen andere cK^uFsiir,

fegghen 'ivcc^etv, dat isjchreemen ende y Vaer van Bacchus is genoemt Sahaz^w,

^«/^^rf«,gciijckzy doen die Bacchum S^ho , eadc Sabm.

Daer by

:

/ff</Mw] AirooghefechtiOfteomdat mcyncn: ofte? omdat hyde Indianen

hy m Indien geboren is geweeft^foo vele heeft verwonnen cnde t'ondergebiacht»

Daer by :

OJiris'jHKT vooren is ghcfeyt dat BacchM de Cdvcis»

meelt aiie d'oude leggen dat Ofrts cnds

Daer by .•

Pafi] Pan }$ de Godt vande natuerc,fo gefpicke/t kleet gegeven : dat is,'vejfcm

de Heydenen nieende,dic 73 'ss'uv noem- variant] om te kennen te geven 'Varteta^

den,de weerek met al datter in v/as. Veel tem rerum , ofte de verlcheydenheden

hebben gevoelt , dat Bacchus de lelve vandc faken die inde natiiere lijn.

Godt is , ende hebben hem daetom een

Verf^ <5i9.

l)enys~pzt is in het Gtiecx Aiovt;ö-(^. ginnc gefeyt is. Ende dat c« A<oV> <^aC

om dat hy geboren was in Nyfen , ftadt is , nyt Japiter.

ran Arabicn, als hier vooren in den be-

Daer by

:

Hymenean^ Om dat hy vrient is van fonder Bacchus, ofte de wijn, niet vve'

Hjm€n,dc Godt der bruyloften, die gekouden willen werden.

U X Daerby:
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Dacr by

:

E^afla} Bacchus wort £H4ftes ghc- ózns, B^cchum aenroefen y op de wiifc
noemt, ende Evan f als boven is ver- als gcbriiyckclick was.VVant zy riepen
inaenr)vanhet Griecx woorc Sd^etv, EnnnEnoé,

'

Daer by :

finnebreker.lOm dat de wijn het hooft, herfciien. ende finnen breeckt.

Veif dóo.

Lenae ] Soo is Bacchus genoemt van oock zijn pricfterflen L*naden zijn ghc-
de pcrlFc daer de druy ve mede gheperft noemt. Als wy boven gciien hebben,
wcrt, gelèyt nic Griecx

A'/jvóf- waer van

Daer by .*

LtgyreH] Soo wort hy genaemt vandc den een kcrck, inde welcke de priefters

volciceren in Thracen , Z}'^^<Vfi gcfeyt, de toekomende dmg.en , wel vol fijndc,

die hem aldermcefl: vierden. Dcfe had- v ooi fcyden ende opcnbaerden.

Daer by

:

Ghyfmrck^r» ghyiroot^reker'] Om fnorcken , pocchen,cndc van groote

dat de dronckaers glicneghcn fijn tot dingen te fpreken.

Verf. 6iz.

OHyeH']Hyei ende Hyeué, h Bac- bctcyckent bydeGrieckenr<ff^«f», oft

chusgenaemt, >s^^tv veiv,'van het nat nat^even.

dat hy inde mcnlchen fent. Want vnv

Daer by

:

Nyfran'] De reden is boven gheghe- is geboren; gclijck als d'Oude wülen.

yen ; namentlick, om dat hy uyt Nyfen

Daer by:

Paan ] Apollo wort genaerat jjcuuv, chus "^ ^tizwciv tc4 Auttwj : ^w dof

dat is Fa.tn,'^ '^tpmjüv rot^ova-^g dat is hy de droefheyt verdrijft,

om dat hy deftcckten verdrijft. ende Bac-

Daer by

:

Iraphü)t']DQ Voci heeft hiereenighe felve ghemeynijck van het eene op het

fchfameGrieckfchc toenamen van Bac> ander i'pringen , heeft hy de Gricckfchc

chus by een gevoccht, om te kennen te ende Nederiandtfche by den ander ghe-

geven dat die gene die befchoncken ende voecht.Doch geen van die fondcr reden,

vol fijn, altijt genegen fijn om vreemde Bacchus wiert vande Griecken genacmc

taelen te fpreecken ; al i(t dat fiife dick- Jraphiattdit is etPcLCpiuT^g , 'Zi^^ tÓ ijf-

wils niet en verftacn, Ende, om dat de i^^p^^
TffA^fJii '^^k* «''» ^^^h *» *^^

dyeoftg
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dye ofte beupe Coo zy Ccydcn^van Iitpiter hier naet HcHpefoon genaemt wort.

gtndeyt wert, Gclück hy oock tccftonc

Verf ^33.

Nachtlooper &c. ] Dcfe Nederlandt- om datfe de kracht ende natuer van do

fchc namen gaen wy mcetl voorby , om wiiii naccktclick uytdruckcn.

dacfèwcitcYcritacn zünj fondetlinghe

Dacr by

:

Groote ffrin^er] Want de wün heeft gcfellcn, de Satyrs ondc de Silenen, altiit

dtfc kracht, dat hy de mcnfche woelen- Iprongen : dacr onle Poet hier^ voorea

de maeckt ende doet fjjringcn. Dacrom oock zim oog op ghchadc heeft , als hy

feyden oock de oude , dat Bacchi mede-' fècht •. De Satjrsfprongen op, &c.

VcrC 634.'

Coetgever] Niet om dat hy ycmandt mele ende arme luydcn hacc by den

gocc geeft, macr om dat hy ooc de fcha- dranck laten voorftacn,dat fy riick üin.

Daer by:

LfeHwendvoin^er'] Hierom feyden de te , alfmen leeft by Ariftidss , om zün

Gneckcn,dat liacchus de leeuwen melc- kracht ende gewelt te kennen te gev en

Ver/: ^57.

O Dythyrambegroetl Defe nacm is men hier van redenen foude konnen ge-i

hem oock gheghevcn om dat hy twee- ven,dieindeervarentheytbeftacn.VVaer
raael is gheboren ,

gheliick terftont van ick niet en kan laten Aqïi lefer hier

volcht. Want de Pocc heeft de uyt- een gedicht mede te declen ,dat ick fclvo

legginghe daer by ghevoecht. Het op ecnentiit al fpelendc ende ter vlucht
Gnecxwoort is genomen j^Itt^ ^^geig hiervan gcmacckt .hebbe ; lettende op

Jv^uM dvctQcüveiv, dat is»om dat hy denr der ouden feggen, ende op'c ghcen ick

tme deuren kpmt. Waermcde vcrftaen y^neenen kender van wiinen yeraacn

\*ort,twcemael gheboren. Als iftdat- ^^^^^-

H 1 Prijs



^4 Wtlegginghe

Prijs vande Baccharachfe wijnen.

NV acht kkji'iet eenper al a^vai hy cfoude njyijfen

Va?2Bacchuj <z>yortgefecht^Want dat hy binnen Nyfen

Ver 'm tArabien geboren[oudefijn»

xAlsfivlPegen ijvy hïerftïl^kan loochenen de Rijn,

éMaer dat hy uyt het fvïeren cvlam ü njoortgekomen^

n)atfiae ic^ haer a/yel toe, oockjiat hy ügenomen
Van Semele zjjn moer, en dat zjjn njadergram^

H)egrooten lupiter^ hem in zjjn beupe nam^

En dat dit jonge ^vtcht^dfif:heen tegaen ^uerloren

Seer njyonderlick bequam^en fWeemaelis geboren,

n^eoudheytjjreeckt hier ^vanfoo mijfeltckyfoo loom,

n)at ickhet niet en acht dan een rverfufte droom.

jfcl^mevn dat onfeR ijn met meer befcheyt kan [^reken

Van zjjns geboortensflaets, [Jd^^vilttVord met finek^n

Die inden Talt^gebiet, en onder <-vviensgefach

De Rijn met zjjne druyfde ijverelt troffen mach, )

En <-vyort noch %ijne naem niet aenden %ijngevonden?

En zjjn iAutaergefien? men let opfellerftondeny

1)at als de Son ^erdroocht het njyater njanden R ijn,

Soo looptmen d^ier opt hooch tot ruoordering njan ruvijn : ,

Den Sherlïsin leyt bloot: dan Qils de oude plegen )

Soofiet men daer het njolck^tot '^acchi dienftgenegen

Aen d^oeVer manden Rijn. Sy houden njoorgewis

rDat dees njierkantefteen 3 eenfteen njan Bacchtu ;jr

.

V^u Nyfaftuvijcht njryftü^ en die op onsftaenloeren.

Ej liever- fecbt toch eens, njviefott deplompe boeren

Dit



OP d'hymnvs. 6s

Dit hehhen ojipijsgemaeckt^ 'mdtent ?net rvvaer geWeeB?

Sïmeenent ^Ikgaer^ enfej^ghent onbevreeB.

En 'theeft oockjz^n befcheyt. 'tAls deesfteen komt ijoor oogeriy

Soo ipergroote hit : ^vaer door menjtet rverdroogen

l)en T{tjn by ':Bauharach, dit ü de rvvijng^ertgoets

En langefonnefchijn maecl^t rvyjjn in oyerploet.

En dit bevejiicht oocki en doet het oudt rverd'Vvijntni

T>at haeren beflengeur de Baccharachfe ijyijnen

Verkrijgen door het ^ier. de druyfdie ^Vort ghek^ewty

En inde kj^yfgeperfl: d^er nae met viergetemt,

O aaritt/ gcfCUtter Win/ ^^vatfiumen yerglijcken

By dijne liefltckheyt : ghygaet njan alkftrijcken

De k^oone ijan het hooft, O ijveert^ okoBlicl^naty

Geen dranck. ickboven u^ maer ruer benedenfchat.
O ^ aceharachfe rvvijn. njan "Xacchusjelfgekomen

,^

Wiens eygenfchap en deucht^ "vViens naem tot uyyernJYomen

Ghy draecht^ en over alind^ ho venfijt bekent

Van daer de Son opgaet tot aen des Vverelts ent,

Ghy fotten out en jonck VPat vyiltghy langerfoeeken

*J)en oorifronck Vande Godt: lecht aen eenfy u boecken.

De ouders endeflaets^ daer Bacchus eerft Toort quam^

'Dieftjn gevonden nu, dit is de rechte ftam.

T>e heupe^ ü de kl^yp, Waer in by wertgefloten

Gelefèn vandenftock^ : daer nae pverthy vergoten^

Gefuyvert door het vier, nAldte dit vverck aenfety

VtrBaetterBont vvaeromhyDithyrambtu hiet,

Tyrigenes te recht ift dat pvy hem oock noemen^

Geboren uyt dit vier :
(
^vech met alT ander bloemen

:

)
En tvptjfelt daer met aen. Och dat hy nimmer wijn

^oet drincken die hier in nuvil tvvyfelachtich ftjn.

H s Gelooft



CG X^f^' T L E G G I N" G H E

Gelooft pry^ dat ïs ppaer : vpant die my dit eerft leerde ,

Vtefichmen dat altijt de roemerl^ns omkeerdey

nye pvaerhejtfpracl^hy uyt ' en die daer tegensfecbti

Weet niet dat inde pvijn de reyne vvaerheyt lecbt.

Hier voorcn opt i(5 vccrs k oock ter

loop d'oorfpronck van B,tccharach aen-

geteyckent. VVeIcke plaetfe alfooghe-

noemt isjOm datmeii daec roiitommc by

de boeren gheloofc, (de welcke dat van
handt tot hmdt van haer ouders ghege-

ven is) dat by oude tiiden daer Bacclias

by deHeydenen gh:vicrt is. Wat daer

odsy of niet zn is; loc is nochtans ken-
nelick, dat niet teghenftaende lancx de

gantfche Riinkant henen , van boven
ende den ocrfpronck des Riviers aft' tot

Colen toe, lbo goede wiinen doorgaens

vafTen^als ycwers ter weerelt foudc kon-
nendoen: foo valt infonderheyt inden

Palts ontrent Baccharach , ende Dnck-
haMfen ('niet verre van den anderen ge-

Iegen)de uytgelefèntfte eiï befte dronck ,

naet'toordeehvande Icckerlb tonghen
vande weerelt.De Konilick VVcncellaus

onder andere fchiint hier goede fmaeck
in gchadt te hebben, want ( ghcliick als

van hem geruychr,i£neas Sylvius , doe
Bidchop van Sencn^ende naemaels Paus

van Romen) als die vanKorenberg aen

d'een fiide den cedt vreefdé , eü aen d'an-

derfijdsdc macht des Paltz ontfaghcn

foo hebben fy aen VVenceflaus hare ge-

fintcn affghevecrdicht , vcrfoeckeade

vanden eedt ontfligen te mogen ziin, eü
biedende, foot van noode waer, ende het

bcghcert werde, twintich duyfentgout-

^uldens. De Koninck de gelantea ge*

hoort hebbende , verklacrde de Noren-

bergers vry,mits dat fy vier voedcrenvati

dzn Baccharachfen wim geven foadcn

;

VVeIcke wiin onderde Riinfchen (ge-

jiickmen meent } de alderbefte is. Soo
fchrnft yfineas Silvius Parallelor. Ajfonf.

hb. II. cap. ló. lek hebbe het fclvc

goetgevondcii uyt fiin Latiin hier aldus

te vcrduytfen , tot ioft' ende eer van de

Bacch.irachfc wiinen. Diemen weten

moet (om raiinghcdichtte beter te ver-

fl:aen)d:;t meelt aengenaem fiin cndc belt

Unaecken. alsicdoort' vier ghematicht

endegctemt [ï\n. VV^elckc vont meu-
welicx bedochtis; endedefè wiin wort
bv de Hoogh -duytfchen ghenaemc

43efcUttcr iocin ; ende de plaetfe daer

defc rocmakinghe ghefchiet , noemenfe

ftWttOXVXXW'

Veri: ^39.

endeflier'] De reden is boven gege- ven, vers. ^ij. oipi^oonBa^enes.

Verf: é4L

^At£?^]Dicdewiinte veel ingcno- gcnaemt. Soo dat da Poet dit acrdich-

men hebben, fiin ghewüon te ftamclen, lickiiier op het lefte te pas ghebrochc

ofte met een belemmerde tong te fpreec- heeft, als de wiin ziin medio kraht toóc.

ken,dat eygentlick deGriecken noemen En daerom ill dat hy fegt, V/atfait ^efe

(^ctQoi^€iV' Hier van is Bacchus Babdtes om dat de iiUckc qualic verflacn werdé,
"

Verf. 641.
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Verf 643.

MéLtr iaecht de Nym^hen wecfj] Dat is het water, dat de wijn bedetfr.

Verf: 6^6.

dijn huyJ^ewantverholcn'^Den tnych fchreven , die feer heymelick bewacrt

ofheylichdora van Bacchus, boven be- wiert, cnde moeft verholen bliivcn.

VerC ^47.

Licurgi wreede ö^rffrj Sier boven, daec loon dol endeontfinnich vvicrt. Dit

de fabel van Licurgiis vcihaclt wort. exempel gcbruyckt Homerus in ziin iè-

de vveicke oock Coo rafende ende ver- Ite boeck Iliados, om re kennen re ghe-

bolgen tegen Bacchus was, dat hy over ven, dar die ghens fot fiin , die haer tc-

al de vviingaerden uytroeyde, hem inde gen de Goden (lellen,

zee dede vluchten. Daerom hy tot ziin

Verf: 648.

Penthei dolgemoei] De vveicke fijnde ripides.in ziin Tragoedie gcfeyt Bacch£^

koninc van Thcben , Sacchum met de Orphsus ende andere verhalen j tot dat

ziine vervolchdc ( gheliick Ovidius in hy van ziin moeder Agaiic , die . Bacchus

ziin boecken van de Veranderingen; Eu- rafende macckte,vericheurt v viert.

Ver/: ^49.

ÏNt midden vande haren] VVy hebben chiis vliedende Lycurgum de zee koos,

alrccdc verhacit uyt Homcrus, dat Bac- ende daer m fpranc.

VcrC 6sz.

Zf/^C(?f^f<i«« wöj] Anders gefeyt Ino hierziin mjy gsnaemt. geliick Neptu-

dic hem, aifoo hy in het water fpranck, uus,Godt vande zee, ziin oom, om dat

bevvaerde. Ende om dat Ino fufter was hy broeder was van lupiter , vader van

van SeracIe,mocder van Bacchus,vvortfe Bacchus.

Verf é6o.

Pan A chtfontU vlott ] Dat \% van de niet en achtGn. Acheron, ofte jichenn-

doot .Geliick men fiet dat die wat hooch tis vloet^ foo de Pcëc hier ï'^iQ^Qlis eeA

ghedroncken hebben, de doodt felve helfche rivier.

Verf. 661.

Z,/c »!>//] Soo is Bacchus ghenaemt fpraecken , Baccho toeghccygcnt is.Siet

%Q^ ^ ^iKvUy dat iSy vanden vw«. die,als opt veers $ij,

boven is ghefcyt , daer vvy van Silenus
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Ê^\,^^ Aen den Edelen Heer,
^M Mijn Heer

lACOB van DIICK,
RaetcndeAmbafladeur ordinaris

uyt den name ende'van'U'vegen den Doorluchtich"

fien ende Grootmachtichften Heer ende Koninck^

GysTAi^y den 1 1 z^andienname^derSwEDENi

GoTHEN , Wenden Koninck ende Erff-^

Vorfi\ Groot-Vorft in TiNLANr-^Hertoch

fotErtHENende VVestmanlandt :

refïderendebydeHoogeMog. HeerenSrATEN G E-

N E R A E L der vereenichde Nederlanden.

Mijn Heer,

E groote^Koninck David , vol

van den Heyligen Geeft, als we-

fende de vader naer het vlees,

van dengenen , die den fclven

ibndermateontfangen foude^in

hetbefluyten van zyn e Lof-fan-

gen, vermaent alle fchepfelen die leven, Dat zy

den Heereloven. Defe vermaninge heeft hy felvepr*i. rj»^

betracht,ende alle Heyligê die hem gevolchtfijn.

Gelyck de andere oock^die voorhem ge^f^eeft lij n>

(.) t in het
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in het fèlve hem voor gegaen5ende getrouwelick

den wech geweftn hebben. Doch ftaet in Ibnder-

hejt>3f^elaen te mereken 5 hoe van te vooren alle

groote iielen^in het oude verbont begrepen, hare

oogenaltytopdenSone Godes,zyne groote ende

overtrefieIickewercken,opdeHefde ende welda-

den aeti de zyne bewefen^maer voor al ende in het

byfbndcr, op het toekomende werck der verloC-

finge, het vvelckehcmoockeygenisjals gehecht

ende geplant hebbê. Sprekende altyt klaerdcr en-

de klaerder, lbo van hem als van het fèlve. De
outfte ende trefFelickfte daet, die de geweldige

ende eenige God , die fich fclven niet alleene

God, dat hy niet te min alleen is, maer oock een

God Ifraehs,een God van zyn volck, heeft willen

noemen, (^na de belofte van hetiaet der yrou-

vve, dadelickgegeven naden val, na het verbont

gemaeckt met de Vaders,nadat hy de iacramentê

hadde gegeven *, dienende altemael tothetfèlvc

eynde, dat is de beveftinge van zynen Sone, fijnde

het hooft van zyne kercke, ende om zyne komftc

te verrekere,endehet geloovein hem te verfterc-

ken) de outfte lèggeick ende trefFelickfte daet,die

hy in het aenfien van de Vaders gedaen ende uyt-

gevoertheeft,isgevveeft,dathy het leger va Egy-

pten verflagen, zyn volckdoorendeoverde zee,

ibndertegenipoetgebracht heeft.Om metcenen

f^u^ ^
^

te be-
«ULVg.
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tebcvvijfèn.dathyoockdeGoddernatuerewas.

Het vvelcke foo wel zyn volck als de vyanc

vveynig overdochten. In defèn llach heeft de So-

neGodes, die aldaer den Engel des Hceren,ende exoa. m,

korts daerna:,Godfelvevvortgenaemt5ftaende in ^^o^'H*

een colomne viers, als een almachtig endc on-

vvinbaer capitcyn, jae God Icive met den Va-

der 5 het volck aengevoert , ende niet met ge-

meynewapenen,maermetgantsdenHemel,ende

gantsde zee, den hartneckigenKoninck ende al

2yn volck, overvallen. Defe overtreftehcke daet,

heeft de vvijfè Molès, noch vol fchrick ende be-

vinge,nieteenen feerfchoonenende heerelicken

Lot-fanckgcprelèn.Alvvaer hy,lprekende van de

gene die hem geleyt ende by geftaen hadde, roept

iiyt met luyder ftemmen > DeHeeb^eis myn
^^^^ ^^,

KRACHT ENDE LIET , ENDE IS MY TOT SALIG-

MAECKER GEVVORDEN:DeHE£RE IS EEN KRYGS-

MAN. lEHovA iszYNEN N A E M.Endc bclchnjvcdc

zvnedaet: Hy heeft de wagens pharao, en-

de ZYN HEYR IN ZEE VERSLINGERT : ENDE DE
BLOEME ZYNER VORSTEN SYN VERDROENCKEN
IN HETBIESÊN MEER; DE AFGRONDEN MEBB EN-

SE GEDECKTrZY SYN IN DEN GRONT GESOENCKEJf

ALS EEN sTEEN.Befchrijvêdeoockzynevvapene:
DVHEBSTMETDYNEN WINT DAER OVER GE-
BLASEN, DE ZEE HEEFT SE G E D E C K T, Zy SYN G E-

SOENCKEN ALS EEN LOOTiN GEWELDIGE VVA,

T E R E N-De tweede daetoneerder in gewei t en on-

uytfprekelick in bermh^rtigheyt;isgevvee[l:,dat



Voor-reden.
hetdertel endeuytnemende moetvvillig volck,is

metftercker hant, door den felven hopman ende

capiteyn, dat isy door den Engel van den groo-

tenraet, den eenigen ende eeuwigen Sone van

den levenidgen Godt, gelyck het felve oock in

het dryentvvintichfte Exodi , duydelick gefèyt

wort, in het lant van beloften voorfpoediglick

geleytgeworden : totfpijt,ende met den onder-

ganck van alle die het Iclve doen bewoonde. Die

niet anders als een leefloos ftof ofte ftroo , voor

denHem el ende zijn gewelten weken. Tot dele

vveldaet, heeft de felve Mofès wederom metce-

nen treffelicken Lof-fanck ^het onwetende ende

vvederfpannig volckbereyt. Ende alföo hy nie-

mant onder haer en vant^diezyneeygê ondanc-

baerhcyt , ende de groote weldaden des Heeren,

behoorelick bemercken ende overwegen konde,

fijnde alle gader.gelyck dan oock aldaer gefeyt

vvovtyVerdorpen "van raet-Jlageriyende een volck daer

geen %:erjlant in en wasy neemt hy déHemel lèlve

toteen toehoorder, ende de aerde tot getuyge,

va twee fakéjharerondanckbaerheyt ende zyner

bermhertigheyt.Ditgebruyckendeloftelickege-

woonte van doen,hebben oock de vrouwen ge-

volgt. Als daer is geweeft de kloecke Debora, en-

de Anna, moeder va Samuel : wefènde een voor^

beelt
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bedt van de moeder onfo Heeren , ende hacren

Sone, den eeuwige Propheet, onfèn Heere lefus.

Nuom wederom totDavid eyndelick te komen,

aliftfaeckedatalIezynePfalmen endegceftelicke

Loi:-fange,naer den Hemel fmaké^aen den welc-

ké hy aireede door het onverbrekclick verbont,

ende den toekomende fceptcr,die de Hemel (èlve^

met de zee, aerde, ende alle fchepfelen, regiere, en-

de onder fich begrijpen fbude , als gcknocht ende

gebonden was , foo en gaet hy nimmermeer

lbo hooge in den fin , nochte breeder met de

woorden, als wanneer hy van het rijcke lellx

Chrifti,2ynekomfl:e in het vlees >macht, maje-

fteyt cndeheerlickheYt,isfprekende. Ontfangen i s.im.7,

hebbende van Nathan de belofte van het Ko-
ninckrijckefondereynde,datuvt hem voortko-

menfoude, Samuelisin het tvveede$berfthyuyt>

cndefingteenenfchoonenLoflanck: indewelc-^

ken niet alleen het onbepaelde ende oneyndige

rijcke Ie{uChrifti,maeroock zyne krachtmet de

eygendom van het geloove in hem , duydelick

vvort afgemeten. Nu wat is de tweede Pfalin

anders als een Lof-fanck lefu Chrifti: in de wek-
ken onlèn Heere,eenen Sone van den eeuwigert

Godt,ende volgende dies, een eeuwig Godts,

eenKoninck van Sion, hebbende in zyne handé

alle
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alle voicken, alle eynden ende canren van deVer-

relt.^^ortgenaemt ? Die met eenen y^eren fcepfery

de Heydenen onfweejlaerjy mde als pottenjal njer-

plet fen, Sïjndc als een pIaccaet,komende van God
almachtig,ende een feer ftrenge ende ernftige ver-

maninge aen alle Vorftê ende Heeren^datzyhem
voor haren KoninckendeHeer,aennemen: hul-

len de ende omhelfende den genen,die zy wel ver-

volgen, doch nieten fouden fchaden . als heb-

bende een rijck boven alle rijcken : macht boven

alle machten, een verkiefinge vooralle tyden :ee-

aien Vader die God was, endeGod methem ibu-

de blyven. Op dat ick den yyf ende veertichften

niet aen en raecke. die oockinder daet van het

beginfeltotheteynde^eenenLof-fanck, van den

felve Koninck, zijnemacht,rijck,ende heerlick-

heyt is : vierende de bruylöft van hem.endezyn^

gemeynte. Gelyckoockdêtvvee ende {eventich-

Hen, met den hondert ende tienden ,deJ[èn Ko-
ninck ende Vorft, verheffen ende klaerelick voor

©ogen ftellen. Opdat ick oock den twee ende

tvvintichftê, met and-ere,voorby gae.in de vvelc-
' ken zyne ellende ende nederigheyt 5 vvefènde den

eerften trap tot zyne ende onièhoogheyt, afge-

'fchildertendeafgemaelt wort. Gans depropheet

Elaias, is een Euangelie des Heeren lefu, een ver-

kiaria-
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klaringc van ai het gene dat hem overkomen,

ende ons in hem toebehooren foude:eenhifl:oric

van toekomende, een verhael van fèkere,doch

niet gefchiede dingen. Overmits den Heyli-

gen Geeft, door den vveicken hy gedreven ende

van den Sone vviert geleert ende ondervvefen,

weet dat niet en is, fict dat verborgen is, kenthet

toekomende, ende heeft het voor hem als het

voorgaende. Doch onder alles nemen zyne Lof-

fangéuyt^ende onder deiè, zynen vierden,uyt het

dry ende vyftichfte capittel .Sprekende niet an-

ders van zyn lijden, pijn, vervolch ende onder-

druckinge, als ofte hy alzijn leven onièn Heere

voor Apoftel gevolcht, ende ftaende onder zijn

kruys,methctbloet dat voor devverrelt vviert

geftort, defe woorden daer gefchrevéhadde.Vyt

vvelckeplaetfen dan volkomclick is blijckende,

dat degrooten,degevveldigen,den onuytfpreke-

iicken, deneenigen, de levendigen God, teene-

maelgevviltendebyfich felven befloten hadde,

dat zynen eenigen Sone , fijnde het beelt des on- ^oi

JlenelickenGodsyden eerfigchoren aller creatuerenjjet
"'''•'•'*

fchijnjel zj^ner heerlickhejt , ende bet uytgedruckte

beelt zjjns "vvefens, aengaende in fonderheyt zyne

machtals God,ende mededoogentheyt, als hooft

van zyn kercke, bekent aen de menfchen foude

worden, eer hy tot de menfchen foude komen.

Die

Colof. ü



ifO,:

V O O R-R EDEN.

Die defe uytgedruckte plaetfen in het oude ver-

bont^dienende om het inhout van het nieuwe te

beveftigê,als komende alle beyde van den felvê

God,ende hebbende een eynde ende >5^dt > de So-

ne Godes( dienende oock om te bemifen^dat hy
altijtis,altytis geweeft^attyt wefenfal, ende met
de zyne, gelyck hy was endeis, altyt fal wefen,)

fbecken te verduyfl:eren,ofte op een ander uyt te

leggen , begaen fonde tegen Godes majefteyt,

endeiiillen hem te laet leeren kennen: als hy (al

^pederom komêmet de ^upolcké^ende alk ooge hemfat
fien yOQckdie hem döorfiekenhebben,endeallegeflach^

ten der aerdenom 2jyne 'vvïüe of hare horden fuilen

klompen: ende zijnen dachmetlchrick endeanxt

aenlchauwen.Als den Hemel lal iVeeten,de aer-

de fal beven , de bergen fullen fuchten vóór het

aenficht van den verfchrickelicken God,ende zy

vermorfelt ende verbrijfelt fullen worden,door

den hoeckfteen van het huys, die zy verworpen

hebben: iae van den grimmigen leeuw luda^ver-

flondê fullen worden. Gedwongê fijnde hem als

rechter aen te nemen, die zy nuvoor haren God,
ende Godes Sone,niet en hebben willen kennen.,

Wiens goetduncken, welbehagen enheerlick-

heytjisby ende metdenfelvenials die deelach-

tig van een natu ere ^ ende een God methem is.

De welcke oock daerom zijnen wil in het aen-

fien
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fien vadenfelven, nietmetpenneendeint,maer

met vier ende kracht zij n es G eeftes, uytgedruckt

endeons na heeft gelaten. Soo dat nochte hel,

nochte duyvel , nochte gants de werrelt, eeni-

ge macht hebben, omdat licht van zyne eeu-

wigheyt ende waereGodheyt, wechte nemen.

Die gekomen fijndein het vlees, ende aengeno-

men hebbende het vlees,wederom een nieuwe

ftofFe ende oorfaeck alle de geloovigen gegeven

heeft,omhemteprijfen. Ende daerom fien wy
dat delen grootengefant (die vooralle tijden, jae

voor alle eeuwen befich was geweeft, om zyn

volck,wefendedenkoftelickften fchat hem ge-

geven va den Vader, by teftaen ende te bevrijen,)

opder aerdêfiindegelcomen,hebbende in zijn ge-

volch zyne dienaers ende boden,deEngelen,ende

inplaetfèvantoortfènendefackelen,dc{T:errê, die

op zyne komfte paften,oockdeftommefelfzyne

komfte gefbngen hebben. Dat vrouwen ende

mans, maechdê, ende die gehylickt waren , oude

ende jonge^met Lot-fangé hem vereert ende wil-

lekomgeheeté hebben, fonder fèlfden Hemel uyt

te fluvten, die zyn borgeryen en de ruyters eencn

Lof-fanck heeftdoen fingen.Die demenfchêveel

gelucks geboden ende toegewenft hebben.VVe-

derom na dat den ièlven Heere,zyncn laft van den

Vader hem gegeven afgcleyt , ende alle prophe-

.'. z tyen,
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tyen,dievoorhem endedoor hem ende va hem
gcgaen waeren , volkomelick volbracht hadde,

nadathymeconfè natuere boven alle Hemelen
gevaeren ^^-as , ende da.t de fiercke den pr'mce dejer

%tperrelt Mbendegebonden, Zjijne "vatèuyt z,jne hant

genomenhadde: hebben wederom de vadersjdiena

de loden degenade ontf^mgê hebben ^ endeinden

rechten oïvjf-hoorn { geljck den Apoftel Ichrijft tot

ROM. I,, denRomeynen ) mgelijft Zjijn gevz^'orden , op
een nieuw begonnen Lof-fangen ende gedich-

ten, ter eeren vanden eenigenGod, ende zvnen
Sone, onfen Heere Chrifto , uyt te geven. Ende
dat metfulck een hoog voornemen ende luft,

datoock Qenige, die ofte van natuere niet be-

quaem en waeren , om poetifche >x ijfè yet te

Ichrijven y ofte haer felven daer niet in geoef-

fentenhadden, nochtans, alfoo hebben willen

fchrijven. Gelyck \vy in Tertulliano mereken

>

die ten tyde van Severus heeft gekeft, ende te-

gen Marcionem , voor den Sone Codes ende

de Schriftuere, een gedicht heeft uytgegevcn: in

het welckeinlbnderheyt t\Y^eet)oecken van het

over een komen van het oude ende nieuwe ver-

bont fpreken . Het welcke wy in defèn Lof-

fanck oock betracht hebben. Op dat ick nu
ander diergclijcke wercken van den lèlven fchrij-

ver fwijgende voor by gae : wefènde een van

de
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de outfte^treiFelickfte, ende meefteleeracrs va de

kercke. Soo dat ten rechten Lirinenfis van hem
fegt , dat hy foo ^eeljpreuchn heeft als "vvoorderiy

joo veel overwimiingen als finnen . Om dat hy de

ketters, op dien tyt bekent, overtrefFclick heeft

overwonnen.Hy dan fbo bequaemtot alles, uyt-

genomen tot de poefie,ofte daer ten minften(op

dat ^y met een eerbiedinge van onfe voorou-

ders fpreken)niet te feer in geoefFent,heeft noch-

tans hetfèlve byde hant genomen, om de oude
daer in na te volgen, ende zijnen yver te betoo-

nen.Het felve heeft oockCyprianusgedaen,die

tentydevan Valerianus heeft geleeft,niet alleen

een van de^ajfte, vroomfte, geleerfte fchrijvers,

maer die felve met zijn bloet de waerheyt heeft

beveftigt. Onder Conftantino is ge\Y^eeft La-
ótantius , de w'elfprekenfte van alle de vaders.

Die daer mede niet te vreden v/efendc>heeft deu
Heere lefum'oock op defer voege mallen prijlèn:

ende infonderhevt zyne weldaden aen hetmen-
fchelickc geflachte bewefèn , poëtifche wy-
Ic befchrijven. Onder Conftantio is Hilarius

ge^ccxeft , het trompet van alle de biflchoppenj

CiQ. na vele andere geleerde wercken , oock
alfoo heeft gefchreven. Ende de vermaerde

Prol|)er,oock uytVranckriick gelyck Hilarius>

. ' . 3 niet
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niet te vreden fijnde met veel andere fèer fchooné

fchriften^tot verfterckinge der ware leere byhem
uytgegeven , heeft onder andere poëfien , voor

denHeere Chrifto,tegen deondanckbaerheytva

eenige gefchreven. Die het gene zy ter faligheyc

ontmngen hadde,niet de gene die het geeft,maer

haer felven eenigfins toefchrijven dorllen. Ge-

vende daer met de Pelagianen,ende haremeynin-

ge te kennen. Nu, indien w^ die alleen hier voor

willen bringen, die Lof-fangen nagelaten heb-

ben, by Hilarius fal felve oock Ambrofius , zyn

plaetfè moeten hebben.diedengrooten Augufti-

nus in zijn boeck Der belydenifle, negen-, andere,

noch feven ende twintig Hcylige Lof-langen

boven die, toegefchreven hebben. Altemael uyt-

nemende bewegelick, ende overfulcks van outs

in de kcrcke gefoengen. Onder andere de gene

die hy vande komfteChrifti heeft gefchreven, be-

ginnende:

Vent redemptor gentium*

Komt falighejt der volckeren.

Sond^rAuguftinum te vergeten. Die den Lof-

lanck van het Paradijs,in byfonder veerfen,die

omdatfe fonder vafte mate zyn, Politici gcn^icmt

worden,heeft gefchreven. Op dat va Prudentius,

Drep anius, SeduliLis,Fortunatus,endeontallic-

kemeer andere, niet enwordegefproken : die be-

wefèn
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Vcfènhebben^datzy hare gaven van denHeerc5

endeom hem te loven, niet om ydelheyt oftfbt-

tigheyttefchrijven,mildclick ontfangen hebbê.

Noch enhebbe ick van Gregorius van Nazian-

zen niet gefeyt, die den lotendeprijs onder al-

le Griecklche Godgeleerde fchrijvers wort gege-

ven:nochte van Apollinaris , die vele treffelickc

Hvmnos of Lof-fangen , jae ten leften oock het

gantfche oude teftament in veerlen heeft ge-

ichreven. VVaer van >jry de Pfalmen Davids huy-

den daechs behouden hebben. Als oock van Sy-

nefiusjbiffchopvan Cyrenen^dieeen groot deel

van zyn leven in de boecken vandeHeydencn
verlieten hebbende, heeft ten leften oockuytne-

mende Lof-langen op den Heere zynefaligmaec-

ker willen nalaten.Om int korte te befluyten, alle

groote helden , alle hooge lielen , alle treffelickc

mannen, allcChriftelickeleeraers, hoe ervaeren

oock in alle konftenendewetenfchappen, hebbc

delen tol, aen haren God ende zijnen Sone,onfen

faligmaecker , met een vlij tig hert gegeven. Het
welckeickindefenLof-fanckhebbe willen vol-

gen : ende die V. E. mijn Heer , wederom toeey-

genen. De redenen die my daer toe bcwegê, fijn

te grootom uytte drucken,ende uwe deuchden^

om alhier te befchrijven : oockisdat by andere

te voorenfeerwijtloopelickgedacn. Myn voor-

nemen
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nemen cndeoogmerckisgeweeft,onfèn Heere
Chriftum, opdewyle van de oude Chriftencn

vaalle tyden, groot te maecken: tebewyfen dat

hy werckt van eeuwigheyt; te bewijfen dat hy is

waerachcig God met den Vader: te bewijfèn dat

hy is onfen God met de Vader: te bewvfen dat hy
ishcteynde vanallebeydedeverbondé endc la-

cramentê va de feive, jaeden inftelderendemaec-

ker van de felvc , als fijndc het hooft endc het le-

ven dat wy door de felve in hem leven: tebewy-
fendathyisdefelve : te bewyfen dat hy was, eer

wy waren: dat hy was eer hy was dat wy waren:

dat hybydezyne is geweeft voor den tyt : dezy-

ne heeft bewaert voor dien tyt : het werck van

defalicheytgevoordertvoorden tyt: tot dat hy

om ons is geworden dat wy zijn, ende heeft ons

,

gemaeckt dat wy niet en waren. Oock om te

bevvijftn ,dat dit is gevveeft de meyninge ende

hope van alle de oude Patriarchen, Propheten,

ende Apoftelen : de gemeene leere van alle Mar-
telaers, oude Vaders , jac alle oude Leeraers:

die deu Heere der heerltckheden , den erf-genaem

.. "van aUe dingen ^ den onhe^leckten Cpiegel des God-

it '.J'
^^/^^^^^ krachtSy gelyck den Apoftel van hem
fpreeckt , in het aenficht met de loden niet ge--

fpogcn en hebben, ende hem met alle defchep-
RoBv3.

felen verwacht hebben. Teleften,om mijn felvê

beficK

j.Cor
S.
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befich te houden, mee hem te loven, te prijien,"

ende groot te maecken , tot den tyt toe dat wy
komen daer hy is, ende dat wy hem met een

volmaeckte ftemme fullen prijfèn , volgende

den nieuwen toon van de hemeliche heyr-

krachten , ende al de Heyligen, die daer gefta-

dig roepen , Heylig, heylig, heylig , is de^^*'*'**

HEERE GOD ALMACHTIG, DIE WAS, DIE IS, DIE

WESEN SAL.

V, E, dienflwillig dienaer

Daniel Heinsivs,

<t4en



Aen den Heer Ambajfadem

I A C O B van D I I C IC,.

als den Auteurhem tot een nieu laer

defèn Lof-lanck voor las,,

int laer i6iG..

DE vruchten van de jeucht, de (becheyc van het minnen^\

Een rechte toover)^, van ons en onfe finnen,

Is nu met ons geweeft. ïck lace Venus gacn,

En met het blinde kintzyn blinde wercken ftaen.

Denhen\eleyft het zijn. die felvefal verdwijnen,

Wanneer den Heer en Vorft als rechter fal verfchijnen
l

Befchreveninditliet.' Waerfaldeminnaerfijn,,

Die nieten heeft gefmaeckt dan Venus foetepijn,

Als hy den grooten fchoot van Abraham fiet blincken^\

Gewoon alleen den fchoot van Circe te bedincken ?

Het vlees verleyt de fiel. het vlees en is van haer

Niet dan een roffiaen, niet dan een koppelaer.

Dat leyt haer aen hetgoec, aen giften ende gaven,'.

En do'etfe naer de pracht en hooge ftaten draven.

lae dickwils is een oog dat vriendelick toelacht,

.

Veel ftercker als zy felf en altemael haer kracht.

.

Neemt dan, vermaerden Helt,wiens finnen en gedachten^

Gebonden aen het rijck,een meerder rijck betrachten,

Den lofvan onfcn HeerenKoninckallegaer;

[^ Het eynde vaa mijn j eucht, den inganck van dit jacï#

..-i>«

Dan. Heins j V5»
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aen den

A V T E V R.

EAgri groote foon op Hcmi koude klippen _
Beweeghde gans het wout al roerende zijn lippen^

En foetc fnaren-fpel. de lieffelicke ftem

Track boffchen en gebergc met al de jacht tot hemJ
De boomcnover cyndt dieftaken op haeroorcn.

JDezee lag (lil en ftom. de vogels quamen hooren.

Het hertwas fonder vrees, en docht niet op de vlucht-

Den haes en was niet meer bekommert en beducht :

De (chrickelickc leeuw fochr nicmant te v^rfcheuren»

Het was al paeys en vree. de ftal metopen deuren

En vreelde geenen wolf: het fchacpken was verblijt

•

Tehoorenfulckcnfanckjtefiinvanangft bevrijt;

Den havicken was niet op mufch' of fpreeuw ghefêtcni

De duyfen wiert ni^tmeer verfchoven noch verbeten

Van lupiters trawant, hetaldcrwilfte dier

Dat wiertin korten ftont gewonnen doordelicn

Dit is aldus van hem verfiert in oude tijden.

Om dat hy ginck den menfch befnoeyen en befnijdenj

Dk wilt was ende woeft. ons herfens ons verftanc

Gekommen op de loop, beftierd' hy metrer hant.

Prometheus hadden menfch v^el aerdichlick getrocken.

En uyt het kley gemaeckt ; maer waren noch als bockca
En efels van verftantj tot dat hier Orpheus quam*
Entocgemeenebeft defoetelicr aennam:

Tot dat hy heeft een liet, een wonder liet ge Tongen,

Waer door den ouden tiit, noch wilt €n onbedwongen,
't z Noch



NocK bijfter fcer verwoed, een maet,een fcker vyct

Van alle goede tuchtenfedenisgefet.

Hier door heefc hy de naem van een Poëet gekregen

;

En om zyn groot verftant en Goddelicken fegen

Was hy Poëet,en wiertThcologus beroemt;

En wort noch op den dach van heden foo genocmt.

Sult ghy dan niet, ó Heins, met uwen geeft gerclen

Tot boven in delocht,den tweeden Orpheus vvefèn

,

Om dat ghy recht verftact der ouder Vaders gront,

EninParnafsivloet gevvaffen hebt u mont?

Gaet acn,begint maer vverck : gaet aen,vvilt u begeven •

In een foo groot een velt. dacr is noch ftoff gebleven.

Ons' herten fijn verfteent, geÜjckeen khp of rots.

De menfch is xioch een wolf, vol hoogmoet en vol trotse

Soo ghy dit harde volck bewegen kont met (pelen.

En haren haet en nijt foo ftrijcken ende ftrclen.

Dat zy tot ruft verftaen , en doen boetveerdighcytr,

lek (egge, datu recht dien naem wert toegclcyt.

Ghy treckc uw' fchouwers op, ó bloem van onle tijden i

Het fchijnt dat ghy den naem niet al te wel kont lijden.

Waer voor i ft dat ghy vreeft ? voor Orpheus droeve doot>

En vreeffelickgevaer ? gelooft ; ten is geen noot.

Vergeefs, ó vri^nt, vergeefs^fijcghy daer met beladen:

Al waert dat al den hoop der rafende Masnaden

V vielen op het lijf: dijn hemels hoog gcluyt

Soud' hare rafery verjagen met zyn luyt.

Gelyckde wijlen helt van leflc voortgekomen,

Heeft dickwils in zyn hantden gouden harp genomen,

Daer door de rafery, die Saul heefc geplaeght,

Wiert uyt zyn dol gcmoet verdreven en verjaeght.

do Id c XVI»



Jnhout ende nuttigheyt

van defèn

LOFSANCK
DE meeBe rvreugt^ de 'wdcke dejïelen in dit leVen

hebbenj die naer de rechtyeerdigmakinge hongerigen

ende naer harefaügheyt darHen, is de geduerige cnde

geftadige oyerdemKmge des Heeren Jefti (^hri[ii:diey

geitjekjlen AfoHeltot den Hebreen in het dertiende feer nfyel

/preech , is gifteren ende heden de (èlve , cnde in der ee-

wighey t. Doch gelyckjons KJjne Gadtheyty die hjgemeen heeft

met den Vader^een byfondere rureugtgeeftyds ijvy oVerdenc*

ken , dat oock hare onbegrijfelickjpeyt ende l^acht ons tegoede

kpmt^ door 2yne menfvipcrdinge ^ ende hetgeloove - het r^yelcke

de[elven ^polïel in zj^nelfugfegt te nj^efen een verfekerhcyt

der dingen die men hoopt, ende een bewijs der dingen,

die men nieten fiet; Soa iH nochtans^dat alle trooHen njerre

te boven gaetizijneonitytfprehltcl^e liefde ende ]onfie beyrefen

aen de oude Vaders y die hy met oogfchijnelïcke 7makcl€nibelof-

teny ende fegelen ofte ftcramevten ijan defehe^tot den tijt der

prcpheten onderhouden heeft. Die als f^oorhoden f^anT^jne

komHe i het '-uolckjnoetgegeven^ende denfehen foo 'm het aen^

fien njan zjjne majefteyt , eevtigheyt , ende heerltckheyt , als

ruan ^{jnenederheytendeaengenomenfvpackheytjO^oor oogen

gesielt hebben : dickyvds met hem[prekende 'm dengeeft , ende

in den geeB hem[iende,op menigerley <zfvij[e. Tot dat ten leften

in de ijolheyt des tijts^de njerborgentbeyt der Godfaligheytige"

t i %'4
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lijck den ApoHel daer njanfchrijft aen Ttmotheumy is geopcn*

baerc in den vleefche,gerechtvecrdigt in den geefte , ge-

ilen van de engelen, gepredickt onder de Heydenen, ge-

looft in de vverrelcopgenomen in heerlickheyt, Soodat

al hetgene dat a^an hem njoorJèytugeyveeB^ooc^ rveryult k
geWeeBeende dat ruerVult ügervveeHy oock'ZfoorJiyt üge^

fWeeürOefen troofi <-üyortin defen Lof-fanck van den auteur

^oorgeftelt -.ende ten lejien hejloten ma de overvyeginge der

namen ende eygendammen , die de H. Schriftuere , den fehen

Heere ChriHo^foe in het aenfen rva zjjne Godtheyt ende Menf-

heyty als ^van alle beyde te[amen ende fvan zjjne amften , hem

toe/cbnjft:maermfonderheyt^ rvan den onuytffrekeltckenbant

Se degelooHnge met hem hebben-^fijnde niet alleen deelachtig alle

xjjnega:venymaer oockjoem felvenydoor de nuttinge njan zjjn

*^lees ende bloet,T>aer door onfefiel aen de tafel "van het nieuvpe

JerufaCemyde fiat Godes^gefet^ende met de (pijjen der toekome*

de tpjdengevoet afVort.Tot dat zy deelachtig ruan 2jjn lichaem^

oockjiengeefi des Uchaems ChriBi^deelachtig rvvorde-^ende het

beelt Qhrtfti rvvederom aenneme , dat s^r in Adam door zjjne

overtredinge <uerloren haddeSDie haeroockfal brengen daer zy

'.cor. .3, hemfien p/^aenfichte aen acnCKhtCy (geitjek^den H tAfo^

ftel njyederomjegt) ende hem beken nen^gelyck zy bekent

is. Het eerHeftuck^iffreecktrvan zyne Godtheyt^eeppigheytjee-

nigheyt met den Vader in vvefen,ende onderfcheyt ra perfoone:

njan zjjne vvijfheyt endegoetheytJtefiogroot ü^dat niet alleen

deruverrelt endede mens , door hem gemaecit ü , m4er hyooc^

mens door dejilve isgeworden , ende tot de doot toe hem ever-

mdert heeft ^^om de mens het Iepen tegeven. Het tyyeede^rvan

den rual def menfihen^ de beloften na denhal ^ het ^erbont

gemaecls mtbst <voUkfVAnyfrael ^ende het gefiadig onder-

houden
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houden <vdfi hetfelve. Het derd^, '^an ^ijne menfvperdmge^ die

daer int breede njerklaert ende overleyt njyort , mkfgaders

ruanzjjn lijden ,doot ,ajerrijfemSi ende of^aeringe ten hc'

meL Het ruierde , ü een lof ofte dmck-fegginge ^ hegrijpende

alle de byfondere eigendommen ende namen^ die de Heere Chri-

jio toegefchreven rvporden : rvervattende oock in hemdeen ernftig

gebet^bequaema^oor defen tijt^ende een uytmeünge ofte be^

fchrijvingervanzijnegeeHeltckegayen, Het rvyelche danken

Hooftftuck^ ü Van al dat Wy doen moeten ende <-vyete,FFant

gelyck^onfe Hoochfte <uyetenjchaf ügelegen 'm het rechte 'Z^er*

fiant ende begrijp rvan den ojyilJe Gods
'^ fio isonjè [aligbeyt

fVdlkpmelick^gelegeninde rechte t^nnif^e ende dienft njan hetlfC''*

VVoort God, dat ü den Heere Chrifiuj , de eenigegeleertheyt

roem ende rvvetenfchap fvan denfelveniAfofieL Die in defi?s:

Loffanck^ 'vyort geprejen.

Namen



Namen vande oude Vaders die in de vytleg-

gingc van delen Loffanck vcrmaenc

worden.

jiCACirs.
uiMBROSirS.
uiTHAN ASirS.

BASI LI VS, de Groote genaemt.

B A S 1 L 1 F S, Bijjchop V4n Selcucien-

BERN AKDJ^S,
CHRrsO^TOMrS,
CTPRIAN r$.
CTRILLVS Alexandrifim.

'CrRILLVS H-eroJolymitanM,

DAMASCENP'S.
DlONTSlrS AREOTA^

GITA.
JEPIPHANirs.
JEFCHERirS.
JEf^THTMirS.
FrLGENTirS.
CENNADirS.
GELASirS.
GREGORIVS NAZIAN'
ZEN VS.

niERONTMVS.
HILARIVS,

irsriNrs marttr.
IVrENCVS.
LEO L
MAXIMVS rAVRINEN'

S J s
MlNVrirS EELIX.
NOVATIANVS.
NT SS EN VS.

PETRVS CHRTSOLOGVS.
FETRVS D l ACONVS.
PET RVS LOMBARDyS.
PROCLVS, Btfchop van Confian-

tiftopeUn.

TROS PER AOVITANI^
C VS,

RVFFINVS.
SYNODVS EPHESINA.
TATIANVS.
rERTVLLlANVS,
THEODORETVS,
THEOPHr LAcrvs,
VIN CENTI VS LIRINEN^

SIS.

VVcynigo mUftellingeu van den Druckcr fal den

Lcfcr aldus verbeteren.

' P4^. \3.co\om.i.ijtrf. 7. /ffjIontFangende. «I. 2. verf.s.vervuy\t.?Ag.6o.

col. 2. verf. 2}. totvervoUinge. Fag. 74. in het derde verf vant eynde noch
fynde fonder. Stig. 77. «(. 2, vtrf 7, tiïiacafij. i^^S,- fi2. (ol. i. verf

Z2. Al Uk.
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LOFS AiSIGK ,

van

lESVS CHRISTVS,
den eenigen ende eevvigcn

SONE GODES.

E r Woortvvas voor den tijt byGod,uyC
God gerefen

,

( vvefen :

De felve God , met God den Vader , in hec

Maer niet te min de Soon : die van den

Vader erfc

Zijn machtj zijn heerlickheyt, en zijnen

naem verwerft.

En doe den hemel vviert met wokken afgefchoten,

Den afgront van de zee met watren overgoten

,

De fterren in de locht geboren en geplant;

Hy was des Vaders hulp, des Vaders rechterhant.

VYTLEGGINGEN
OP DENLOFSANCK,

VAN DEN HEERE lESVS
CHRISTVS.

TEn rechten wort de Hccrc Chriftus Efa.8.l4.Rora.9.32 .gcnaeint,<//j!?^#if^«r

rff»/?-<H?r/:dic,niectegenftaendezijncGoclbcyt , ende de kracht van de fcive,

volkotncli^k geopcubaext aen de roenfchc^ foo hac^ van de tnenfche niet ei\

A was



± Vytleggingen op den Lofsakck
tras gcfcheydcn, om wiens wille hy was gekomen by de racnfcheende geworden

menfchc , ofte eenigc hebben begonnen te twyffelen van ziine Godthey t, ende den

felven wederom te kruycen die voor domenfche gekruyrt was. Da: is, het gene

van de dry Euangcliftcn van zijne nedethey t vechaelt wort, tot onderdruckinge van

2ijne groorheyt ende ecwighcy t met moetwil te mifbruycké. Geii)ck de Cerinthia-

nen ende Ebionitcn : die wel dorften feggen, dat de Heerc uy t deu fade lofcphs was

geboren. Om defe te bejegenen, isdenheyligenEuangelift Iohanncs,de luftende

het vermaecken des Heeren,dieop zijne hcyligeborft gergft ende defchatten der

verborgenthedcn Godes daeruyc gefogen hadde , veroorlaeckt gcweeft, niet an-

ders als ecnen Secretaris van den Hemel, dingen, die, gelijck S. Chryfoftomus wel

fcgt, voor dien liit, de Engelen verborgen waren, uyt te fprcken : om te toonen,

dat de felve Heere Icfus,die na het vlees geboren ende den menfchc was gegeven,

voor het vlees ende fondcr het vlees, jae voor alle vlees ende fchepfcl,God, by God
was geweeft. Op de felve wijfc fiin oock de oude Vaders gedwongen geweeft,(bo ni

Synoden als in fchriften, haer tegen de vyanden des perfoons Cbnfti , zijner Godt-

lieyt,eewigheyt,ecnigheyt met den Vader inhet wcfen, ende zijne onuytfpreke-

Jickc cewige geboorte uyt den Vader , te verklaren : ende een wet te ftellen voor ^a
nackomelingen , hoe verre zy fouden mogen komen. Den Auteur niet konnendo

fpreken van deeygcnfchappendcs Soons Godes in defen ziinen Loffanck, fondec

4Cerft ende voor al,van ziinc eevvige Godihcyt te fpreken, heeft hem (elven foo ge-

roaiigtjdat hy hem by de H. Schrift ende hare uytleggccs de oude Vaders heeft

gehouden.

Hef ^oort .]

Gelijck ècxï Heyligcn lohanncs heeft felve ons uytgeleyt ende te kennen heeft

«ijn oog-merck genomen op het begm gegeven. Gelijck hst woort niet anders

van het eerfteboeckMofis.foo heeft den en is dan een recht beeltvan ons ver-

auteur gefien op de eerfte woorden van ftant ende reden, de felve uyrdruckendc

denH. lohannes : Aic tegen de loden, ende openbarende : ende het Grieckfchc

ende alrecde boven genoemde Ketters, woort , dat den Euangelift gebruyckr,

wilt bewiifcn , wie dat niet en is gcfcha- het een cn^t het ander oock beteeckent,

pen, als het al daer Mofes van /preeckt dat is> woort en reden. Geli je oocdaerom
wiert gefchapen. Te weten, de Sone: die TeriuUianus fegt, in ziin boeck Van het

hy dan het Woort gcnaemt hceft,om te gebet, dat hy is , Het Vfoort godes , énde

kennen te geven, dat hy niet alleen en is de reden Godes : het rvoort van de reden^

de wijfhey t des VadQrs,maer oock die de ende de reden van het vpoort,

. Het '^ort ^as. ]

Mofes hadde gefcyt in zyn ccrfte tegen , ende nochtans op het gene dat

boeck , fprekende van alles dat gefcha- Mofèsgefeyt hadde. Het Woort wa4 in

pen was, In den beginne fchief God he- den beginne: om te tooncrf, dat ge-

^flmdeaer^e > lohanncs fegt daer en- lijckhec gene datgefchapen wiert, be-

gon ï
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gon:aI(bo,het gene dar was als alle dinck

begon , was voor het begin van al dat

begon. Ende dit was het VVoort,dact lo-

hanncs tegen Cennihijs ende Ebion van

fpreeckt; dat niet gefchapen en is , maer

deur het welcke alles gefchapen is , dat

Mofcs ("egt gefchapen te fiin. Hierom ifl:

dat Ambrofius fegt , overleggende de

Christvs. 5

plaetfen,bcydevanMorcscndelohannes.

Dat gefchapen wort bej^int : dat was en

heeftgeen begin ontfangen maer voorge»

konten. Geliick de Vaders wel verftaen

hebben, dat deeen plaets tegen deandec

moet geftelt worden : foo om het rechte

verftan»van de plaets lohannis ,alsheC

mifbruyck van de plaets Mofis,

voor den üjt.
]

Dit is oock een uytiegginge van de de binnen è^cw tijt is geworden dat het '\%.

woorden des Hcyligen lohannis, feggen- GelijckMicheas van den Sone fpreken-

de, In den beginne was het IVeortidicrme- de, (egt , dat zijn gangen van den begin-

degevende te kennen , dat het VVj|prt ne fiin.voor de dagen des werreks.cap. j,

was ais alle dinck begon:om het Woort verf. 2.

alleen uy t te nemen van al dat begon^en-

hy God.]

Den auteur heeftzijn befte gedaen,om

in defe hooge ende diepe verborgenthe-

den van de fin des H. Èuangelifts niet te

'wijcken.£W? het Woort was bj God.Ccgt

Iohannes:gevende daer mede te kennen,

dat de Sone als Sone onderfcheyden is

van de Vader daer hy by is : ghelijck de

oude Vaders dat nytleggen teghen Sabel-

lins : ende hy hem felven daer na brcedec

verklaerc,feggéde: dat hy een is met hcni

in wcfen: maer even wel is onderfchey-

den als Sone, in het aenfien, dat, gelijck

i^uguftinus (egt , de Vader niet en is de

Sone,nochte de Sone de Vader , al ift dac

zy beyde een God fijn.

tiyt God gerefen!\

De Propheet David, fprekende in den woort aya]iyk{y : dat is , rijfen , uytrij'

geeft van Chrifto ende zyn eenige ge- y^«:geiijck het licht uyt de Son rijft.Al-

boorte uyt den Vader, in den tweeden foozyooc defclvegelückcnis gebruyc-
Pfalm, fegt, Ick^ftl hetgefet vertellen .dat ken,van de felve eeuwige geboorte fpre-

deHeere tot my gefeyt heef.Ghy fijt mi\n kende .: als beneden fal getoont worden.
Sone : ickjjebbe dy hedengewonnen. De Dit woort heeft den auicër hier uytge*
oude Vaders, om dslè geboorte met eer- dtuckt twdt gcvolgt.

biedingcuyt te drucken^gebiuycken het

LMaer even'^el.]

Den auteur heeft tot noch toe met Teneeiftcn, dcecuwighcyt van God heC

korte woordenveel te kennen gegeuen. VVoort,feggédeyD^f het Woort wm voor

K i dm
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den tijt: ten ïweedeii, de ccwigc geboor- dat hy God was ende dcfelve God me»

te van het VVoort uyt denVader, feggen- God den Vader , in het aenfien van hcc

de^, Dat het Waort dat vosr den tijt vpai, wefen, feggcnde, De felve God met God

fijt GodrvaJgerefen : ten derden, de per^ den ^ader^m het wefen.Nü toont hy.lioc

fóon va deSone.die het VVoort was,on- dat zy een zyn , ende worden nochtans

deiTcheyden van de Vader, fcggendc.D^f onder fcheyden: ende dit a!,voIgcndcdq

hy hy God was : te weten,de Son#by den woorden van den Euangelift.

Vadcruen vierden ende vijfden,geioont,

Jie vm denVader erft. ]

Siet è^tn Apoftel tot den Hebreen in lohannes fegt X'cx het 3.3 ^. de Vcidef den

het I . ^. d.icr hy van dé Sone fprekende, Sonc lief heeft , ende heeft aUc dm^tn in

de welcke hy,Cegt hy,^efet heeft tot ecwn z.ijne handen gegtyen,

trf^emientaUer dingen: om dat', gclijcic **

£n doe den hemel '^iert. ]

Den auteur en geeft met dit gantfchc veruattede.Doe hy de "bokken daer boven

Veeis niet anders te kennen, dan het ge- hevefiichde: dae hy bcveflichde defonfey^

re dat lohannes fegt, alle dingenfijn door nen der diepte. Soo datmé moet letten op

hemgemacckt . cndoPauIus tot de Co- de maniere van fpceken. VVant'die was

lofT, I. 16. door hem fijn alle creatneren doe den hemel wiert , was voor denhe-

gefchape. Ende dit bcwi)ft oock dcGodc- mei : ch die was doe de afgronden wicr-

heyt des Soons:Wantal wattcr isjegz S. dc,was oock voor die.Geliick de gene die

Auguftiniis, ii ofte God ofte creatnere.ïje- was in den beginne,was voor dci-i begm-

wi)?l oock zijne eeuwigheyt. want defe nc. Ende dacrom fegt d.* felve VVijfhcyt,

plaetfe is cygentlick afgemaelt uyr de in het fel vccapitiel : Doe de diepten noch

frefFelicke Proverb. 8. daer de wijfheyt, meten vsarm ^docwoi tch^alreede veer^

<lat IS de fone Godes, onder andere rede- dich. doe de fomeynen noch niet enjpron-

nen.fprekéde van zijne eeuwighcyt.alfoo fen metwater. Het welckc dan het felvc

fcoi'.Doe hy de hemelebereyde,doe ^04 icK. is met het voorgaende.

aidaer. doe hy de diepte met zijnen percke

Hy "^OrS des Vaders hulp.]

Om te kennen te geven, dat de Vader om te toonen.dat dit woort niet en is ge-

zien Sone niet en heeft gcbrnyckt als een weeft een ydcl geklanck , ofte een woorc

inftrument.het welcke Ariiiis fcyde : die gclijck de onfe : macr de tweede perfoon

over fulcks van Theophylado , Bafi- inde Godtheyc. die, gelijck Tertulüanu^

Jio, andere oude Vadcrs,wedcrlcyt wort; leer wel fegt reglien Praxean
,
/^/-t/^^^f-

maer gelijck het den Apoftel uy tiegt op maeckt heeft al het gem dat door hemgc^

de places aliefidcYcihaelt. Endevoorder tmsckti^geveorden.,

des
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des Vaders rechterhAnt. ]

Om te kennen te geven , het voor- ders , door wien alles is gefchiïpen: gc-

gacnde : te weten , dat hy gevvccU; is een lijck het yt/oozx,rechterhant, over al in de

vare oorrieck van alle fchcpfclcjalsoock fchriftucre wort genomen,

dat hy is de macht cnde de eere des Va-

Hy was dan het begin van allerhande faecken,

£n was in het begin, doen alles wastemaecken.

Hy was hecv vare licht; het licht,dat onverwacht

Gekomen tot de naens jginc lichten in de nacht.

Geboren door zijn kracht, endoorzijn kracht verworven

Het menfchelicke vlees .-geleden en geftorven,

£n daerom is hy God ; om dat zijn menfheyt niet

Dan door den eygen wil zijns Godheyts en gefchiet.

Geworden ware mens, en ware mens geboren

Door zijnen eygen wil. hy heeft het vlees verkoren

,

Noch fijnde londcr vlees : door zynen eygen raet;,

Noch fijnde God alleen, genomen delen ftaet.

Eerdathymenfche vvaSjeerdatdemenfchenwaren^

Befloten by fich lèlf de menfchcn te bewaren

,

Tc worden datwy fijn. foo dat de fterflickheyt

Komt dalen uyt den gront van zijner eeuv vigheyt.
-"^

Het begin 'van af/erhandefiecken.
]

Ofte om dat hy voor alles was r om de ecwigheyt des Soone Godcs. Warrt
weickc oorfacck hy van den ApofteUden alle dingen nootfaeckclick na hem fyn,

ecrllgeboren aller creatiieren wort ge- om dat alle dingen door hem fyn.iae niet

fcyt : ofre om dat alle dingen van hem en is voor iiem , om dat alles door henj
haer begin hcbbé.Het welcke den Euan- is. Ende daer uyt volgt oock wedcr^dac
gelill te kennen gecfr. rcggsde,£/t^f fon- de Hcero is Tonder begm, als die gevvcefb

der het vtoort, en is nietgemaeck^,van dat is m Aea bcgmne, om dat hy is het te-

^emaeekl ts. V Vaer uyt wederoia volgt, gin , van al het gcjw dat begin heeft.

A 5 ,Ef9



é Vytleggingen op den Lofsanc

£» "^as in het begin.
]

Dit is het felve dat den Euangelift Ccgt» In den beginne "^as het Wotrt,

Hy "^as het "^'are licht,
]

Siet Liic.2. 5 2.Tohan. i.4;.Efa.6o. I. Chriflus het licht gcnaemt vvort,om dat

cndeop ander plactlen : d3£r de Hccre hy het licht is van dcfielen.

Ginck lichten in de nacht,
]

de nacht daer van gcfproken wort Exod.

lo. 11. Want ghelijckde Egyptenaers

dry dagen in de nacht leefden, Ioü dat de

broeder zijn broeder,nochte de foon zijn

vader nieten k.eadc,roo is oock Adam
met zijne nakomelingen in de nacht der

fonden gevallen. VVelcke nacht tot de

komlle des tweedenAdams , gheduert

heeft, die het licht in de wcrrcit heeft ge-

brocht- ia? felve wclënde het licht in de

werrelt is gekomsn.ende heeft de oogen

onfer fielen met de GoddcUckheyt zij-

nes i'eeftcs verlicht.

Dit is wederom het felvc dat den

Heyligen Euange'.ifl lohanncs fegt , Het

licht is in de dnyjlernts gck»men , ende

de duyjiernis en heeft het licht met hn-
nen vaten, van het VVoort , te weten,

de Heere, die in het midden van de dwa-
lingen der loden Griecken ende Romey-

nen is gekomen, in de nacht van het

vlees is verfchenen. Het vvelcke fujver

fyndcinhem lelven , als gcfchapen van

Gode, die niet gemaeckt en hadde dan

dat goet was, door de fonde is bedorven

ende vcrduyfteitgcvvordcn.Defen nacht

en kanracn met beter vcrgelijcken als by

Geberen door zijn kracht.']

Ten eetften, als fcive God fynde.ende van onfe natnere heeftgedaenfoo heeft hy

een oorfaeck van zi)n begin na het nochtans diefaeck^nnyt kl'acht van zjne

vlees. Geli)ck S. Auguftinus betoont in natueregedaen : £elijcl^rw!js als hy hem

zyn Hantbocckaen Laarcntium : bewy- felven een hcginfelis om Geboren te voordem

fende dat de menfchwordinghe vau de hy felve xvilthjden het ^ene dat hy kan

menfche lefus , is een werck van de niet lijden: als hy Jlerft dte leeft, Ende

ganfchedryeenigheyt Ten tweeden, als nochtans ds hy die God is , dit doet door

de fone Godes. Ende dat ift dat Hilarius de meitfche, als d$egeboren wort door zjjn

fect wel fegt in het boeck. Van de eênig- kracht, lijt, ende fierft ;foo en laet hy niet

hcytdes Vaders ende des Soons': Want te doen, dat de menfche eygenis: als die

ali^y dat, (iegi hy ) defone Godes, in de geboren wort door z.ija klacht , lijt, ende

Geboortei hit lyden ende Jierven , faecks» fitrft.

*

gejlorven.
]

Den auteur fegt dat de Heerc oock \crC. iB. Niemant neemtde Jiele van my,
door zijn kracht is gertorven. Ende daer- maer ick legge die afvan my felven^ Ge-
ora ift dat hy felve fegt by lohanncm i o. vcndc té kefinc^ , dat hy niet alleen met

zijne
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zijne wil, is geftorven, dat is, dat hyftci- liet, het fclvc wederom als het hem be-

vende in het vlees, met zijnen wil het Ie- licft heefr,konde acnnemen. Ghelijck hy

ven heeft gelaten, mact veel meer iiyt- ooc gedaen heefr. Het we'.cke dsnzijno

druckcndezijue macht ofte kiacht, die Goddclicke macht oock in dit deel be-

de Ihsolo^nn^ ,])otefiatem a^tnam^noe' vvijft.

men. in het aenflen dat hy die zijn leven

£fi daerom is hy God.
]

Dit is cenen grooten trooft voorde gront van onfc faiighcyt bcftaet. Want
(iele, dat de meni'heyt , die de fonc Qo^ nicmant en kan onderdanig vvefen

, dan

des aengenomcn heeft,foo met de Godt- die met eygcn wille yetdoet. Nu weten

hey t is vereenigt, dat hy niet ghetcden en vvy dat het de fel ve is, niet alleen die gc-

heeft als menfche,oftc vvy weten dat hy ftorvcn is tndz die konde niet fterven

,

hethaddc konncn niet lijden als God gelijckdc Heere van hem felvcn fegtin

zynde, ende dat hy door zynea wille is de voorgemelde plactfe,maer oock,gehic

vernedert gewccft , om dat wyin hem eeiiout Vader wel fegt.die de doot heeft

foudcn onderdanig vvefen. VVaer in de acngenoraen, cnde die het leven geeft.

Soo dat zynJlerpckheyt. ]

Daer en is niet dat racer fchijnt te ftrii- genomen deferjjiaet. Eer dat hy menfeht

den tegen de Godtheyt Chrifti , dan dat "^aSy&c.Ooc foudeteen groote dvvae(^

hy heeft konnen lierven;tegen zy ne heer- hey t fiin, te geloovcn het gene do Hecro

lickheytjdandat hyisgheftorven. Ende Chriftus, fprekende van ziine voorfich-

dit is nochtans in hem ghefchiet , door tigheyt , die hacr ooc in het byfonder tot

den raet ende wille van zyne cevvige allesdatgefchapen is veiftreck.t,Matthaex

Godtheyt: foo dat niet alleen zyne Godt- in hetfeftecndcin het tiende, fegt onder^

hcyr> die noch tiidelickc geboorte noch ander in het zpen ?o vcczs ^datter niette

dojt is onderworpen , raaer oock den mofkenvaneenhHlf fennincsken fonder

raet ende het voornemen van zyne mens- zjjnen wille ter atrden en vakfindc te ge-

vvordinghe ende flcrflickheyr,voor alle ]ooven,da;hy fonder ziinen vviile foude

liit is ; ais die voor den tiit befloten heeft geftorvé ofte mens gcvvordé ziin. V Vaer

te doen, het gene dat hy op den beftera- uyr foude volghen , dat hy geen God en

den tiit volbracht cnde uytgevoert heeft, foude fyn.Want gelijck God alleen doet

Ende dit is het dat den auteur in het voor dat hy wilt , lbo en kan hy geen God
gacnde tot noch toe ghefcyt heeft , door fim^die doet dat hy nieten wilt, ofte lyt

z.ijnen eygen roet , Noch z^pjndp God alleen dat een ander wilt.

Want hy de wijfhey t was des Vaders,en het Icvea

Van alles watter leeft : die wefen heeft gegevea

Aen alles watter is. eerdatdeSonpfMaen
Beduyders van den tijt, den tijt ons vvefen aetu
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Eer dat de vverrclc vvift van macndcn ofce dagen,

Eer datfe felve was, was God met hem verdragen.

De Vader met de Soon:dat, alwat dat hy heeft,

Eu al wat datter is,hy oockden Sone geeft.

De Vader was hetal.deSoon was al in allen:

Des Vaders cygen be&lt, des Vaders welgevallen.

Godfelf,eneevvigGod,als God. maerniettemin

De Vader gal- de Soon, als Vader, zijn begin:

Vuyt hem, maer niet naer hem. WaerYouden wy wat halea

Om ditte meten af? Siet aen de klare ftralen,

DeftralenvandeSon.zyfijn noch voor noch naer,

MaermecenuytdeSon.foogaethetoockmethaer,

deWijfheyt.]

Atfoo wort hy gcnacmt Provcrbiorum 2» tot de Corinthcn 1 , 24-

S. 21. Sap. 8. 4, 114 fondcrheyt in den

het Uven.l

In derfehen XVds het leven,ende het Ie- uyrlegt, cndc den auteur hier naer fegt:

venWM het licht der menfchen , fcgt on- ofce om dat het een van zyn eygendom-

fcnEuangelill 1.4. noemende de Hcero men is, dat wy in hem Jcvcn , alfoo da

Chriftum het leven» ofte om dat hy al oude Vaders gclcert hebben. In den V*"

wat leeft onderhout : ofte om dat hy her derfijn wj, in den Sone leven vey , tn den

geeflelick leven aen alle redclicke crca- Heyligen^eeïi nemen'^y toeS^^^^'j^tXi.-'

lucren geeft, gclijck het Theepbyladius nus.

hy oock den Sone z^eff.]

Siccloh. 3. 3j. item i^ j.Marth.28. Luc. 10.22.

de Soon "^as al in a/Ien. ]
*

'CHriftusisaIinalIen,datish»teynde, gebruyckt de miniere van fprekcn van
«tidchei begin: gclijckhet deoudeVa- Godden Vadcr.-cndetoc deColofT.j 11, ,

dcö aycleggen:cndc gchjck het fpreeck- van God den Sone ; welcke reden de ou-
woort van de Griccken , oock by andere de Vadacs tegen de Arriancn gebruyckon,

gebruyckt j meda brengt. Den Apoftel diedeecrfte placts tegen den Sone cnda

f^ i$fi c^iüztk cg; deo Coriothea 1 5. 28. zyao Goëtheyt trccken. Soo dat den
^ auteur.
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auteur , de twee plactfcn wel by een ge- niet minder en is van macht als de Vader;

voegt heeft: om te toonen, dat de Sone als een God zijnde.

VesFaders eygen beelt.']

Alfoo wort de Hccre Sap. 7. 2.6. tot tueue, fichbaer is gheworden in de onfc."

dzn Coloir. I . ; ƒ . in den tweeden tot de Die myfiet, kgt hy, Philippe , die/iet de»

Corintli. 4. 4. genaemt. om dat hy, ge, r'ader.Ende dat;, om ons het becU Godes
JijckOecumenius mctdeGrieckfche Va- wederom te geven, dat in oijs door da

dcrs /egt, God uyt God is: ende daerom fonde was vergaen, Ende daerom is hy
brengt S.Hicronymiis op de ielveplacts, by ons gekomen. Want gelijck esn

de woordé des Apoftels Hebr. i. 3. daer bcelt dat door vuyligheyt vergaen ofte

de Sone het evenbeelt desfelfflandigheyts verfleié is,niet vernieuwt en kan worden.

Codes, wort genaemt, Hy is dan het beelt ren fy dat by komtjwiens bcelt dat het is:

des V^ers:tencerften,in het aenfien van ioo is het beelt des Vaders tot ons ge-

zyneGodihcyt: ten tweeden, in het aen- koraen,om het fclvein ons te vcrnieu-

ficn vanzyne raeiifheyt, en de menfché: wen, dat door de fonde teenecnael ver-

om dit hy Sijnde onlkhtbacr in zyn na- gaen was.

des Vaders Welgevallen.]

Gelijck de Vader felf in zyncn doop in de perfoon van den Vader gefproken
heeft getuygt,reggende, D/> is mijnen Ue- heeft: ende oock, fegt hy jniemant als hy
"Jen SonCy tn de welcken ick mijn veelbeha- alleen,onder alle die in den heme! fijn, en

^engenomen hehbe. Hetwclckede eciftc foude lefumChriftürnzyneüiloiie heb-

ftemmeis, fegt Cyprianus, die de Vader ben derven noemen»

Godfilf.]

Dat is, niet anders als God: ende dit het woon Was God»

is dat den heyligen Euangclift legt : ende

maerniet te min.']

Den auteur begint hier wat hooget te te hebben: macr in het aenficn dat hy So-!.

gaen, alleen om te toonen met een woort ne is , ende Sone van den Vader, alles va
, ofte twee, hoe verre dar de oude Vade rs, den Vader te hebben. Ende daerom oock,

gcperftfijnde va de ketters, Sijngeklora- gelijck S. Augudinus fegt, wort hy in

men , cnrle fegt in het korte , het gene het aenfien van hem felvc God genaemt,

daerzy foo vele van hebben gefchrevcn: maer in het aenfien van denVadcr, de S^-
dat de fone Godcs , alfmcn van hem nc.endegeIi)ckCyrillus fègti^/fJDrjffwI^-

fpreeckt, fonder te fprekeii van den Va- hcjt in het aenfien dat z,y een is, is [onder

der, wort gefeyt het gene dat hy is, van begin: maer de ferfeonen hebben ee hegin,

hem felvcn te fijn, ende van hem felven cfide wederom gean hegin' Wam d( Vader

3 is
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is [onder heiin: endeis de Sone ende den beginne. Den aureur heefc eygentlick

H.Gceflyhfier hegtn. Het weick begin met defc twee veerfkens ayrgcdntckt het

ofte oorfaeck, is boven ons, gelijck het gene dat de GiieckrcheTheologateii feg-

voor ons IS, ende is in het aenfien van al gévandsSone,dat hy is öturoöè^»*, niet

d.it gefchapen is,gecn begin: om d.u het avTii>(^ : God van hem [elf, maer niet

was,gelijck den H. lohanncs fegt, in den ^^^„ hcmfelf Sone.

de Vadergafde Soon ah Vader zyn begin.
]

De oude Iceracrsfcggcn, Dat de Vader on-idat dit bcginfcl is Tonder begin. D^
een begin is, de Sone een begin is, den Sone ( fegt Auguftinus) is niet door hem
HcyUgen Geeft een begin is. De Vader fehen,maeruyt dien dienjt niemant en

een begin Tonder begin, de Sone een be- is : gehonn v^n eewigheyt , nemende z.yn

gin uyt het begin, den Hcyligcn Geeft eé aehoorte ujt de eeuwi^heyt des Vaders:

begin uy talie beyds. Al is het dan dat ecuwig uyt ceuwig,God uyt God,g^liick:

de Sone is een begin uyt het begin, Too de Vader eeuwig is, endc God is,

moeten wy weten dat hy is Tonder begin:

Vyt henfy maer niet naer hem.]

Dit fijn de eygen woordé van Cyrillus wigheyt gewecft is, alToo den Sone van

cndcGrcgorius : caethv i^, kxx' 8 fA,iT ceuwigheyt heeft gewonnen-.oTtc.om dat

c^movi Tprekcndcvan de Sone ende den ^^^ ^ader niet en^is geweeft eer hy de So-

H.Gceft:^/f,fTeggen zy, )fijn uyt den ne heeft gewonne.om dat hy van eeuwig-

Vader,maerni'->t naer den Vader. VVaer- Heyt is geweeft
,
endc van eeuwigheyt

omJom dat denVader,gelijck hy van eeu^ ^^"^^^ ^^^^"^ gewonnen.

dejlralen van de Son.
]

Gregoriusinzynecrftc boeckVande uyt de Son. Om te kennen te geren, dat

Sone, endcoock ander Vaders, willende oock alToo de Vader nocyt en is geweeft

re kennen geven, hoe dar de Sone Godes Tonder de Sone, ende dat de Sone noch-

van eeuwigheyt is met den Vader ,cnde tans als Sone is uyt den Vader. Ander ge-

nochtans als Sone geboren is uyt den bruycken de gelijckenis van bec licht cü

Vader, gebruyckt de Telve reden, die hier van zyn glans, de welcke niet en konnen
den auteur alreeda heeTt gebruyckt: dat geTcheyden worden, ende worden noch-

liy (K^Ki is van eeuwigheyt geborê uyt den tans onderTcheyden.' als fi|nde het ecne

Vader, dat hy niet en is naer den Vader, licht, hetander glans, oock Too, dat de

maer van eeuwigheyt met den Vader: glans is uyt het licht, maer niet naer hec

gebruyckt oock de gelijckenis van het licht, jae oock Too, dat het licht noeyt en

licht van de Son , ofte
(
gelijck den au- '\s geweeft Tonder glans. Het welcke zy

teur doet, ende hy Telve in zyn boecks- meyncaldernaeftuyt tedruckcn de ceu-

ken van de Godtheyt acn Eunomius ) va wige,€ndcdaerom onuy tTprekelickc, ge-
de ftralen van de Son: die niet en fijn naer boorte,van den Sone uyt den Vader, die

de Son, maer met de Son, endc nochtans de H. Schrift oock voor oogen ftelr, al

^
••'•

' " - - . il'tdat
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ift dat zy van de maniete der felver niet nis Van hetGeloof, met mccrandere.Tcr-

en fpreeckc- En dele gelijckeuiflen heb- taIlianusicgenPiaxean,gebruycktde ge-

ben gcbriiyckt meeft allé de oude Vaders. lijckcnis van den wortel cnde de fpmyre,

AlsGrcgorius.Chryfoftomus, Theophy, van defonteyne ende de riviere, van de

ladiis, Leo, Aiiguftinus, Ruffinus Op de Son ende hare ftralen. Die hel felve mcc

artikelen van het Geloof, lanck en breet, veel redenen bewyft.

luftinus in zyne ujtlegguige ofte belyde-

Hoe feylen wy dus hoog? ick bidde laet ons ftrycken »

En loepen met den riem, en defe klippen wijeken.

Een peere dat ongetoomt milbruycktzijn' eygen macht^

Heeft zijnen meefter haeftin ongeval gebracht.

Die van der aerde gaen, en na den hemel draven,

Gaen feylen Tonder roer, en varen Tonder haven.

Den ancker i s hier beft. de n\ens en gaet niet vaft.

Die blint en onbedacht naer Godes wiji hey c taft.

Hoefeylen "^ydus hoog?]

Den auteur geeft re kennen met de veeet kk^alleen wel, dat ick^niet evweet
niervolgende woorden, niet dat defe ge- het gene kkjiiet weten en kan. Ende met
lijckenis nieuw is, als die, gelijc gefeyt is, Hilario,in zyn tweede Van de dryccmo-
alle deVaders meeft gebruyckt hebbé;of- heyt, dic,fprekende van de eeuwige oe-

tejdatfe ongery mt \Sy als die van de oude booitedes Soons nyt den Vadcr,d.ier de;;

ketckekomt. Maer ten eerften, datmcn auteur tot noch toe vnn heeft gc/pr--
niet lichtveerdich en moet, liet gene bo- ken, oock fccr wel fegt ; Ick^ en x>Fp<t ha
ven alle fchepfclen is, by gefchapen din- met , ick ^n onderfjecke het niet , ende fil
gen vergclijcken: ten tweeden,dat de ou- my felven nochtans troofien. De ertsen'

da Vaders
,
eenige dingen hebben ge- gelen en weten het met,de engelen en hey-

fchreven, orahacrtegendeviandcn van ben het nietghehoort. het hegrtjf vanden
de kercke ende de H . Schrift te vcrklaré, tijt en hegrypt het niet -.geen propheet e»
die de H. Schrift met de felve woor- heeft hetgevat: geen ^pcftelen heeft het
den niet en fegt: niet foo feer, om uyt te gevraecht-.deSone felf,en heeft het ni^t
leggen dat zy legt, als om te verdedigen gefeyt. Ende voorwaer, indiende mens
het gene zy wilt feggen: en datmen hier niet en kan de Son aenfien . die den
buyten nieten behoort te gaen. gelijck vierden dach gemaccktis, hoe foude hy
hy felve oück tot noch toe niet en heeft de eeuwige geboorte, de eeuwige natuera
gcdaen. Beter ift dat wy van defe faken vande Sone Godes aenfien, die alle de da-
fpreké mot Ambrofio,dicfegr:£« w^^^r gen gcmaca: heeft , ende ons verftant?
my naer defe -verborgen natuere niet. lek Daerom laet ons leeren weten, darwy
en we<t dtt beter nitt als iek. het weet.Dat niet en weten, dan dat Ggd gewilt heeft

B z daï
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datwy foudcnweté, door dcHsereChri- wy niet meet en konncii weten. En<i«

ftus : dooc men wy konnen weren al dac dcfc verborgcmlicden laten vaicii.

wy moeten weten, lae last ons leercn^dat

Naer dat de fchoonen hofvan Eden was gefloten

Met allerhande vreugt en luften overgoten.

Dat Adam met zij n vrou door haer moetwilligheyt

Het liefelick prieel van Ooftcn was ontièyt,

Heeft hy,van God verjaechtj den fegen moeten derven,

Begonnen quaet te doen, begonnen quaet te erven,

Een vyant vanhetgoet,be(betelt,ongefont,

Verandercen vervalft, bedorven indegront.

De doot wort in den mens en met den mens geboren »

Verlaten van hem felf , en van hem felfverloren ;

Door Adam fonder God ; door Adam en zijn faet,

Met Adam en door hem,geftelt in Adams ftaet.

Noch was de groote God foo vol bermertigheden.

Dat Adam niet foo haeft de wet hadd' overtreden.

Ofheeft hem opdeplaets,alvvaerhy wasverleyt,

Een vafte medecijn en hulpe toegefeyt.

u^aer dat defchoonen hof.}

Hier begint den auteur te bewiifen den door dien dat die ïliy t tegen de onderd.t-

cllendigen ll.iec der menfché naei* Adam, nigheyt,diezy Godc fchuldigh (jjn. Ge-

«iicalleinhemendeinhaer vande fonde lijckdc eifibndeoock anders niet en is,

2yn befoetelr; iac door hem öOck in haer: dan een onwctenthcyt van vciftande, efi

cnde niet alleen de doot van het lichaem, gcé ondcrdanicheyt in de wille. Om cyn-

sijndceen ftrafFevan de ronde,maei oock deliclc te bewyfen, dat nicmant de felvc

deConde^syndedcdootvadefiele.inhem genade deelachtig wort , dan die de gc-

ilcelachtig syn geworden.gelijck een ouc boortc in Adam te niet doet, door de bcr-

Vadcr wel fegtrdoor dié dat zy dJor hem boortc in Chrifto: de welckc het lam is,

de genade Godes hebben verloren, endc dat van den beginne des werrclts geilach-

alle dage noch de vrachten van zyne tcc wort: (gelijck den Heyligen lohannes

fbnde voortbrengen , Bedorven van ver- van hem (prcccktj ende altijt by de zyno

(lande, door de on wetentheyt cnde duy- met de teeckcnen van zyn genade is ge-

ficruis van hec fcive; bedorven van wil Ie, wccft»iot dat hy fdyc is geworden mens,

cnde
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enjc alfoo gekomen tot den mens ; bcy» men, door zyn bloct foiide uytvagcn,cn-

dcdcwacrheyt hebbede van onfe natuc- de met zyn leven oprechten het gene in

reende de fiiyverheyt: fijnde biiyten de ons was vervallen door het onfe. Eynde-

Jcndcnen van Adam , ende geen liende lick, op dat de natucre die inden cerften

gcvendc( gelijck den ApoAel tot den He- mens de wcrrelt met de fonde vervuytlc

brccn in het 7 rpreeckt)inAbraham,maer hadde , in den tweeden mens, die mens
de tiende felve met Melchifedcch ontfan- was Tonder fonde, ende God boven alle

de. Opdaihy, als niet gcraeckt van het creatueren,de werrelc foudefiiy veren van

icrpencde berc ende hctlijcktcecken van de fonde.

het ferpent, dacr wy ter wcrrelt mede kc-

dffor haer moetwif/igheyt.
]

Want om dat zy meerder begeerden om dat hy mens Sijnde , wilde Godc gc-

te zijn als zy waren ,Sijn zy min gewor- lijck fyn: foo heeft den tweeden Adam
den als zy waren, Daerom , gelijck ons vecloft, omdat hy God fynde, mens
den eerllcn Adam ons bedorven heeft, heeft willen worden.

De doot wort in den mens.]

Om te kennen te geven, dat niet de lijck een out Vader wel fcgt, ende den
fondedüor dedoot , maer dedoot door Apoftelgetuygt Rom. J.12,
de fonde in de wcrrelt is gekomen : gc-

Als dat hy niet en fou in eeuwigheyt verdreven.

Gebannen en verjaecht met zijn geflachte leven;

Maer dat des vrouwen raet,Sijnd' eenmael opgcftaen,

Den vyant met gcwek fou breken en verllaen^

Vermorfelen den kop , verteeren en vernielen,

Den vader van dcdoot,den moorder van defielen.

Dit heeft altijt geftaen als eenen groocen fchat

In Godes fin bewaert, befloten, en vervat^

GeteyckentjVaftgemaecktjbefètaen alle kanten,

Geregclt,toegedaen,met feven diamanten.

Gegeven God den Soon: gelcytin zijnen fchoot.

Als lleutel van der Hel, als middel voor de door^

En als de grootevldetquam dalen uyt de woleken,

Het aertrijck nemen in, iiytroeyen alle volcken>

B 3 En dat
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En dat de wilde zee met haere vollen tocht

Stont boven op het lant, vermengelt met de locht,

HeefcNoë met zijn huys op defen balckgefwommen,

Gefloten in een hout, en weder uyt gekommcn .*

In't midden van de vloet, gedreven van de font,

En buyten menfchcn trooft, noch binnen het verbont:

Dat ghy daer na (eer klaer met Abraham ginckt maecken,

O minnaer van de mens en richter van zijn (aecken.

Van doen is uwen luft ,
gedachten ende wens.

Vernoegen ende fin , gekomen op de mens.

lehova iveeft ghelooft : doen hebt ghy weer begonnen

Tc dencken op uw werck , des Vaders hert gewonnen^

Verbolgen en verftoort , onftuymich ende fel.

Ghy fijt van doen tertijtgevveeft Emmanuel.

SietGencf. 3.1/.

K^lidathy niet enJou. ]

En als degroDte vhet.
]

Hier begint den aateur nu te bewijfen, Doch overmits dat niemant de wille Qo-
dat lefus Chtiftus, dicgcweeft is, als descii kan kennen Tonder hem, foo ift

voeren i^ gefeyt, voor den tijt , ende be- dat hy menigmacl de Vaders heeft aen-

loofc is voor hec begin vanden ti)t , ende gelproken , eer hy gekomen is, Ende
ten Xt'k^n is gegeven m de vervollinge daerom hebben oock eenige onder de

des tijcs, h de felve Chnftus«Die daerom oude leeraers gef yt , du !iy het woort

is het inhoutvan alle beyde de verbon- gonaemt is: omd.chy vanden beginne

den,cnde ons geeft het eeuwige leven uyt m^t zyn volck h^cft gefprokcn, endo

genade. Hetwelcke is wederom het ce- zyne Ibete Ilemme heeft laeten hooren.

n\% eynde van alle beyds de verbonden.

Heeft No'é met zyn hup.}
Sict Gencfeos 7.

noch binnen het verbont,
|

Om de belofte der genade ,
gedaen al- rccdc in het Paradijs, aengacnde het fict

van
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van de vrouwe: ende dacrom is het oock dcrc een ftrafFc gcweeft is. dic ( fcgt Cy-
dude oude vadeis feggen,dar de arcke is piianus in zyneiiy.bricftot Pompeium)
gevveell een voorbede van de kercke, nieten hebben konnen door het water

buyten de welckc niemant en kan be- behouden worden': gelyck die in de

h(>uden fyn: ende uytdruckelick , dat de kercke niet gedoopt en worden,door het

vloet , die het aertrijck bedeckt heeft, waterniei geluyveitcndefalig gcmacckc
voor Noë ende de gene die met hem in worden,

de arcke waren, eenen doop; vpor de an-

wet Abraham gmckt mACcken,
]

Tc weten, het verbont van genaderdat Adam tot Abraham , van Abraham tot

cerft met Abraham znèit de zyne gcmaedl Molen , ende de verlodïngc uy t Egypto,

wort Genef. i j.van te voorén,doch niet ten leden van de verkondinge des wets

foo duydehck,metAdam gemaeckt ende tot de komfte des Hceren in het vlees ; m
begrepen in die trcfFclicke woorden Gen. het aenden vanden giont ende fonda-

3. IJ. Doch den auteur fprekende van metit, een verbont was: te weten ds Hce-

het eerlle ende tweede, geeft te kennen, re Chriftus feif j die zy altemael gemeen
dat dit verbont, het welcke in het aen- hadden. .1- ^b.

llcn van den tijt fich vcrfpreyt heefc, van

Ghyfijt van doen ter tijt geweesi Emmanuel.
]

Den auteur fcgi.dat dcHcere lefus van hanus in het boeck Van het vleesChrifti,

den beginne af is geweeft Emmanuel: dat Maerghy liedeny fegt hy, en Uet dat niet

is. God met ons. VVelckc naera hé is toe- toe: om dat ghy die Chriflum niet en Veilt

ge/cyt. Efa, 7. 14- ende toegeeygent aenveerden , die van doen af leerde het

Matth. I. 13. Ende hierom hebbende menfcheUck^ gejl.xcht aen te preken, te

oude Vaders wel gefcyt , dat de gene die verlofen, te oordeelen ; in degedaente van
gcloochent hebben , dat de Heere in het vlecs,dat noch niet en wafgehoremom dat

"^Iccs gekomen is , oock niet en konden het noch niet en [oude jfcrvcn , voor dat

bekennen, dat de felvc Chriftus geko- zyne geboorte ende flerflickheyt verkon-
raen was voor zyn komfte ; te weten,by dift waren,
de Vaders in het ecrfte verbont. Tertul-

Gekomen daer wy fijti;» den hemel fchier vergeten,

Den vvijTen Abraham gevrijc, en laeten weten
Watdathyfoudcdoen. Den ouden Vader ginck

Vertrecken in een Iant,daer hy was vremdelincki

Alleen door het geloof. Heefcifaack gekregen

Den wortel vanden boom, den vader vanden fegen:

Die
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Die gafons4Ccaël, den onbevreefden helt,

Diefich heeft tegen u met vvorftelen geftelc.

GeHjck ee n jongelinck nniet foete min onfteken,

Volgt over al zi jn lieh het herte moet hem breken.

Indien hy niet en fiet, indien hy nieten vinc

De genediehy foeckt, en grondelick bemint:

Gaetover al haet na: telt altemael haer gangen,

Bevvaert haer, fiet haer acn met innerlick verlangen-"

Zijn oogenilaenophaer;de geeft is hem befvvaert.

Is nimmermeer van haer, tot dat hy met haer paert-

Den ouden vaderginck.
]

Siet Gsnef. i^. i. cndc Ad. 7, 5. Stephanus wederom vcrhaclt wort,

dier het vanden eerftcn njarceUer den H.

heefi ifiac gekregen dfc. Den Vader van denfegen.]

Geliick Abraham de Vader der geloo- alfoo heefc inde Heyh'gc maecht het g«-

vigengcnaemc wort , foo wort It'aic te loove de natuere overwonnen. Doch den

recht de Vader vanden iegen alhier auteur;,als hy ifaack den Vader vandé fc-
;

genaerat .* ofte ora dat hy cerft het gen noemt, heeft noch andere rcdené gc-

teecken vanden fegen inzyn vlees hccfc hat;als byfondet dat Genef. 1. $,22, de

ontfangen , te wetende befnijdingc: Heerc tot Rebccca,huysvrouwe va llaac,

Genef. zi^ 4- ofte om dat hy de ecrfte fcgt , datter twee volckeren in haerliif

vrucht van het geloove is ghewcelt : ofte waren .lacob te weten de Vader van de

omdat hy het cedtevoorbeelt is geweeft loden (die den eerftcn fcgen,hct faet van

van onfen Hecre Chriftus , die de fegen Abraham, Gen. 22. toegefcyt , ende de

boven aile fègen is. Want geHjck de genade hebben genoten ) ende Efau » de

Hecre Chriftus was een Sone vande gene vader vande Hcydencn^die in haer plaets

die nacc de natuere niet en konde ba- gekomen , ende gclijck den Apoftcl

rent, foo was I fase een fone vande gene fprecckt Rom.ii.io. ingegriftnt ziin.

die niet meer naerds natuere en konde Het welckc feer wel bewe(cn wort van

bacren. ende gelyck daer het geloove van TertuUianus in zyn boeck,Tegé de [odé.

Abraham den ouderdom rcnietedede,

Celijck en iongelimk. ]

Deregclijckeniswort gcbriiyckc van de onuytfprekclicke liefde dis deHc^re

<kH.Sthtifcuej:e,omtekcuactegevcn, dezyno aliijc heeft toegedragen. Macc
infondci-
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in fondecbcyt in hetHoog lictSalomonis. ren tor zyne gcmcyntc, over al defe gc-

Ende dat is de oorfaeck , dat de cude Va- lijckeniflc gebruyckccn.

ders , iprekendc van de liefde des Hee-

Soo was het oock mee u. doen ïofeph was begraven

,

En dat uw dertel volck geworden was tot flaven

:

Zy fijn van u bevryc; en wederom hier nacr

Geftierc, gevolgt, geleyt, tot in de veertig jaer: ^
Gekoeftcrt en gecjueeckt. in boffchen end' in heyden

Hebt ghy geftelt voor haer een vier om haer te Uyden,

Met water uy t den fteen, mee broot dat door de locht

Quam vallen op het volck, haer kinders opgebrocht.

lae tegen het gebruyck en allerhande reden

,

Bevvefen dijne jonft. haer in hetlijfgefneden

De teyekens van uw komft: gefteken in de mont,

Gelijck ghy nu noch doet, de kracht van uw verbont.

De ftrafFczeegeflichtjgeraaeckttot effen paden,

Soo dat de kinderen van ïacob dacr op traden,

Gelijck als op de vloer, de vyant d ie verfanck.

En al het groot gewelc van Pharaö verdranck.

een vier om haer te leyden .]

StetExodi 14. 9. Pfal. 78. daer de geleydet door eenerwokke>cnde den£arit^

Propheet (c^v.Ende hj haddefe des dae^s fchen nacht door eenenglans 'viers

.

CMet '^ater uyt den Jleen.
]

Sict Exodi 17. 5. ende den Apoflel, dacr hy fegt , dat defe fieen-rotfe W4i
tot den Corinth. in zyn ccrfte. 10.4. Chriflus.

in het lijfgefneden De teyekens van uw komfi.
\

Den auteur vcrflaet debefnijdcnifle. zyn verbont heeft befegdtcgclijck de fel-

Het weicke het eerfte byfondcc Sacra- ve oock het verbont van de befnydeniff:

cjent is gewccft, dacr mede dat ds Heere wort geiuemt Ad. 7. 8, en dac hy in het

C ylcej
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viccs van zyn volck uyt onuytfprekelic- den. Endedatis dat hy kglMtrinhet

ke liefde hcefc gefneden. niet anders, als lijf^efnedenDeteyck^nsvart uw hmft,
men de woorden van een verbont ge- SictdeindellingedaervanGenef: 17.10.

woon ïs in houten tafelen te laten fnij- Ende wort vernieuwt lofue ƒ . 2.

gefteken inde mont. ]

Den auteur verftaet het ander befonder der betecckédo, cfe verceningc, voedingc,

Sacrament van het oude verbont, te we- ende levendigmakingc, inden toekomé-

tên,het paefch lam, het welcke onder an- den Chrifto.

Dan rechters iogeftelt,dan koningen gekoren:

Maer boven al den helt van ifai geboren,

In eewigheyt gekroont, en naer hem Salomon

:

Het volck door groot verdriet gebrocht uyt Babyion.

Door Efdras wyfen raet, en Nehemias fticren,

lerufalem verweckt, en weder wel doen tieren;

En wederom het volck benout,door het geficht.

En door het fchoon gelaet van Eftcr, opgericht^

Hacr dickwilsaengefeyr, int midden van haer lyden,

De komfte van u ftlfs befloten voordetyden.

Tot dat de grooten raet, foo dickwils aengeroert,

Beteyckentenvoorfèyt,iseenmaeluytgevoert:

Dat God van Ifraël, de gever van de wetten.

Hem felvcn oock een wet om onfe wil fou fetten j

Te worden datwy fij n. dat het beloofde fact

Sou breken met gevvelt den vinder van het quact.

Dm rechters ïngejlelt.
]

Het volck van Ifrael , fijnde onder het priefter onder rechters gcweeft,tot dat zy

gcbiet van eenen Heer , die heer is van al door haer eygen verfoeck eencn koninck

ende boven al, is verfcheyden manieren verkregen hebben: Saul te weten, i.Sam.

vanrcgieringcn onderworpen gewecft tot 8. 12. die gekroont wort van Samuel in

de komfte des Hceren aller heeren in het hetfelve boeck cap. 10. /. i. In wiens

vlees.Onder ander vanicfus af tot Eli don plactfe David wort ghcfalft in het felfde

boeck
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bocck cap. i6. 13. het wacreendc rech-

te vüurbeelt vanden eenigen Coninck
van IfraeUdie m het vlees Coudi verfchii-

ncn. Doch den auteur> volgende oock in

dit deel de oude vaders, ftelt vijfeeuw c tot

^e komlle des Heeren. De cerfte van

Adam tot Noë •' de tweede van Noë tot

Abrahamrdc derde van Abraham tot Da-
vid: de vierde van David, tot de gevanc-
kenis van Babylonrende de vyfde, vand«
verlofTinge, tot de korcftc des Hccrcn.

de» vinder van het qmet.
]

De Satan: tcghen Manichaeum, die de

fondeGodcioefchreef.S. Augultmus, in

zyn boeck Van de kcrckelicke leere: Het

qnaet nochte de qnaetheit en ü ntttvaGody

moer vanden dnyvelgevonden ^ om dat de

felve oock. £0^^ "^^^ Godewas gefchapen,

Endcccn weynich daernae: De dnjvel

niet tevreden pjnde dut hy alleen mofte

vergden y heeft andere tot quaet geraden»

cp dat degene dte een vinder was van \ij-

ne eygen (\Haetheyty oocl^ een oorfjeck^ van
eens anders quaetheyt fonde worden. Cy-
rilius ni zyn boeck Tegé da Anthromor-
phiten, in zyn 2^. c^p. uil het vlees

^

fegt hy, wort befchnldtgt vanden vinder

'van cjHaet. NyHenus tndt andere vande
GrieckCchc Vaders fprcken oock geern

alfoojom reden als gefcyt is.Laet ons dan

dit ovcrdencken, endede goedertieren^
heyt des Heeren lefu tegen de quactwil-
ligheyt des duyvels ftcllen. Deduyvel en
hadde de mens niet gcfchapsnjcndc heeft

hcmverlcyt. DeHecre leüis hadde do
mens gcfchapen,endc heeft hem herfcha-
pcn. lae om dat tedoenfich felf oock
mens gemaeckt. Omalfoo den duyvel
te ontrccken do natucrc die hy gefcha-
pen ende dé duyvel verJcyt hadde» Daer-
om heeft hy oock aengcnoraen het ge-
ne dat wy zi)n, ende niet het gene m ons
is vanden duyvel : dat is de natueie van
de mens,' niet defonde endede vcrdor-
vcntheyt, de weickc is inde mens; macc
vanden duyvel, den vinder van het quaec
ende den bederver van het gene dat ia

ons goet was, ende dat van God was.

Tot dat de grooten raet.
]

Hier begint den auteur te toonen, hoe
dat het Woort, dat inden beginne was,

cndc by God was, ende God was , daer

door alle dingen gemaeckt fijn, en daer

fonder niet gemaeckt en is dat gemaeckt
is^ dat met den Vader gemeen haddeJe
natuere vanden Vader, dat is,dat waerag-

tig, onverandcrlick God was, niet min-

der als ds Vader,nochte nae den Vader,

maer een met den Vader, Sonc is gewor-

den van de raenfche , ende heeft aenge-

nomen de natuere vande menfchc , ende

alfoo isgdl^orden ware menfchc, inde

mascht ende uyt de maecht acnnemcndc

het vlees vande menfchc, blijvende God
boven alle menfchc: fonder te verande-

ren de Godtheyt door de fwackhcy t vaii

het v\cQ^ in het vlees, maer acnnemendc
het vlees door de kracht van zyne Godt-
heyt: om ons door zyn vlees te brengen

tot God, ende ons een nieuwe gecftelic-

ke geboorte te verleenen door de zyne ii^

het vlees, op dar,geiijc deeérftègcboor*»

te des Sone Godes , daer den auteur

boven heeft afgefproken, is geweeft eerft

uyt God, daer nae uyt de menfchc, alfoo

onfc eecfte geboorte foude zyn uyt da

menfchc, de tweede uyt God.

G 2 Tc
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Te 'borden dat jvy zijn.
]

Dat is, de menfchelicke iiatuerc acn te def'^ackheyt van Adam^onfe nAtnerefoUi

hemen.V Vant de HeereChrirtus heeft de de verlojfen ,cnde de fehemct x.ynen gcefi

iiatucreaengenomen die van Adam be- mede deelen.

foetelc was : op dat hy» fcgt Cy rillus , vart

De boden die rontom den hemel altijt fvveven,

Enhaertotdynendienftgeftadclick'begeven,

Sijnalgegaentotu. DefchooneGabriël,

Is van dcnhcmelafgedaekop uw bevel,

Naer Idunoasa toe, landauvve van de lodeni

Verxnaert en wel bekent : gelijck hem was geboden. •

Gevallen door de locht, heeft zij nen voet gefe:

InGalileën lanc, tot binnen Nazaret;

Aldaer de groote bruyt des hemels was gefeten,

Die door hem aldereerft de blyfchap moefte weten.

Haer hert was vol van God, en hadde vaft in d'hanc

Zijn wet en zijn verbont. Soo fach zy den gefant

Den hemelfchen heraut: die door de gouwe faelen

Van d'ongebaende lochc (eer fchielicken quam daelen:

Gefonden vande prins en vorft, die niemant niet

Dan binnen in het hert en inden geeft en fiet.

Gelijck in eenen droom de menfchendickwils dolen.

Halfvvacker halfin flaep, maer niet te min beftolen

Van finnen eA verftant;, en (lc^\ vat voor haer gaen

:

Soo fach de reyne maecht den jongelinck daer ftaen.

Zijnhaer was noch bedaut,vandoordelochtte rijden.

En van de natte drift der wokken te doorfnijden;

Zyn wangen wit als fnee, gelijck den hemel laet

Pafteken van deSon,ofvan den dageraec^

Soo
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Soolieefthyhaer gegroet mee woorden vol van krachten.

Die God (o wonder werck' )haerinhetlichaem brachten.

Tot dat de maecht een Toon, een vrouw van onfen aert.

Een dochter van een mens , haer vader heeft gebaerc.

De boden die rontomdcn hemelaltytf^even. )

Den auteur gebruyckende het woort, en bcteeckcnt gecnc eeuwigheyt, maec

4/^)'rJcchtuythecwoorthetwclckedea geeft alleen te kennen het geftaciig ver-

H. Evangelift Matthaeiis gebruyckt.cap. toon dat de Engelen aenGodcdoen,in

/S. lo.dacr deHeere fegt, datde Enge- het gewillig acnbieden van haeré dienft.

lé inde hemel altyt fien het aenlïchl zyns Oveimitsdat zy verftaen,dat defen dienft

vadcis Tegé degene die d.icr uyt beiloté, niet en is uyt dwanck , nochte ora de

met wel v«rliaendc het Grieckfè woort, weerdigheyt van hacre natuetc, macr uyt

dat de Engelen van eeuwigheyt de tegen- genade. Gelyck DamafcenHS feer wel

woordigheyi Godes gemeten , ends dies %t , Dat zy dienaeis zyn van God, nacc

volgende,eeuwich zyn.Want het woort zync genade.

^ de qrootebruyt.'\

Niet a/leen een poctifche ttianicre van lofeph bekent was gcwccfl . Soo dat zy

fprekenjiTiaeroock: diedeoudegebruyc- maccktéeen vrouwe van de maecht,God

ken tegen Neftorium,cnde zyns gelycke. tot een leugenaer , zy nen Sone lot .een

die feyden dat de Heylige maecht alleen baftart. Om welcke redenen de Vaders

moeder was vande raenfche:cnde andere, ( gelijck Tertuliianus cndc andere Jalfoo

geliick Carpocrates, Ebion , ende Ceiin- fomtijts fprckcn

,

ihiM, die wel dotften ieggcn , dat zy van

en inden geeft en fiet?^

Wy fien God ract den geeft , niet ge- de geboorte onfes Heeren , haer cerftc

lijckhy is , maer na dat wy ons felven werck Tonder coleuren afmalen , omzy-
inbeelden dat hy ist uyt het gene d.^t wy ne onendigheyt ende onfe fwackheyt. In

mcynen dat hem aldernaeft bykomt; ofte zyne fprakc , ötp ftóï/ov {r/Ady^(^ët^ o

uyt zyi^crck, oft uyt het gene dat hem ^^^g^ Want God is foo verre boven al

toegefc^vcn wort. Geli>ck de Ichil- hertene datwy van hem dcncken , als

d'wrs,fegtGregonus,inzynGerprcckop hy verreis boven het gene dat wyfyn.

TPonder '^erck\]

Ecnwcrck dat alle werckcntc boven gaec. Ende daerom fegt Anibtofius, in

C 3 zya
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zyn ccrfte Van hctgeloove: men mach is geboren. Dat alleen en mach ickniti

yvel weteny dat de Heere Chri^pu is geho' ontkennen,dit en derfickjiiet ondervragc,

ren', men mach niet onderfoecken , hoe hy

die Godhaer in het Uchaem brachten.]

Soodat nae de bootfchap vanden en-

gel, door de overkomfte van den Heyligc

Geeft, het woorc is inde maecht gheko-

m5,en in haer vlees gewordé. op dat nie-

iTiant dat de woorden vanden engel toe

en fchrijve: als dar verre vande racynin-

ge des auteurs is. Want het fghrickeiic-

ke dwalingc foude wefen, tegclooven,

dar het VVoort God,foude ontfangé zyn

uyt het woort des engels : geliick Atha-

nafius feer wel bewijft in zyn boeck Van
de moeder Godes. Endc daerom fcgt ooc

den Euangelilt , dat den engel van fton-

den aen vandaeris gegaen Luc, i. 58:

op dat niemant hem dat foude toefchrii-

ven. Maer hoe is het gefchiet ? ÜQn au-

teur, gelyck nu alreedcis gcficn, noemt
het een wonderrverck: om dat de wijfeon-

bckent is.Soo dat Chryfoftomus, op den
brief tot de Komeynenjfcer wel fcgt ; Jek^

y^>eet dat het Woort vleesgeworden is, ende

hoe het vleesgeworden is,en weet ieknier^

Sijtghy verwondert, dat ick^het met en

weet ïgeen Jcheffelen weet het. Enda
hoe foude het mogelick zyn, dat de més
die niet en kan bcgrypen , hoe het flijck

ende de fiele, als de mens eerftmael wiert

gefch.ipen, met den anderen gevoecht is

geworden, foude vcrftaen, hoc het vlees

ende de Godrhey t vereenigt is «eworden,

inde gene ende doQ^ de gene ók de mens
heeft gelchapen.

Tot dat de maecht.
]

De Hecre is geboren uyt een maecht,

opdat hy geen Vader uyt het bedorven

faet van Adam foude hebben , die het

bcdorvenfaet van Adam quam met zyn

exempel ftichten, door zijn volkomen
rechtveerdigheyt oprechten , door zyiie

verdienfté.in het Paradiis wedcrbrengcn.

Den auteur doet daer by,een vron van en-

fin aen,om dat hy niet min mens mufte

zyn ais Adam,maer buyté de vcrdorvcnt-

hcytvan Adam diedevcrdorvéiheyt van
Adam quam wechne.aen. Soo dat hy
niet alleen dneiom en is reyn geboren,

om dat zy maecht was .* maer heeft zyn
moeder feive gefuyvert met zyn ge-

boorte, on dat hy de fuyverheyt was
vande natuere die hy quam /uyveren.

haer vader heeftgebaert. ]

Naei zynecevvigheyt endeGodtheyt. moeder. Ende alfoo fpreken allSe oude
Want indien dar alles, (geliick ooc bo- vM\cis.ChtyvfAo%\i.s,'.0maecht uyt h wort

ven uyt; S. Auguftinus is verh.^elt) is ofte hy die ngemacckt heeft, nyt hfprnyt uwen
God ofte fchepfel , ende indien de Hccre oorfpronckjin uw faet is uwen vader,in hw
C hriftus ware God is, ge lyck hy is, foo vlees is uwen God * lae hy heeft het licht

moet de felve die Sone was va de maec ht, des werrelts uyt Hgmomen, die de werrelt

poc.k wei fchep^er geweeft lijn va zyn haer licht heeft gegeven, Ende opeen
ander



VAN IESVS C H K T S T Y $1 IS

ander plaets vandcfelve , Zj heeft hem heeft hetfcheffelgefien datVAttte Vöoren

vedragen die de vcerrelt draecht : z.y heeft niet en isgefien gevoeefi-, eenen fone, vader

Karen vader voortgebracht: zy heeft hem van zjne moeder , een kjnt dat voor zyn

£ev oer daer alles voetfel van ontfancki, moeder V^as^ een kint dat onder wm dau
Bafilius biflchop van Scleucien : Doen alleeenwen.

Die voor den hemel was, en die de groote palen

Des aertrijcks heeft geveft, de wateren doen dwalen

Rontom hetdroogelant, de groote konftenacr

Van hemel en vanaerdt, komt wonen binnen haer.

De grooten erfgenaem van al dat is gefchapen,

Die met den blixem lpeclt,dewinden heeft tot knapen:

Die met des donders macht en vree(èlick gewelc

Tot acn de wortel toe de boomcn neder velt:

Die niet geboren is, maer voorden tijt gewonnen,

Onendich,onbepaelt, en niet en heeft begonnen;

Die tot den hemel reyckt en op de woleken rijt,

lehovah fonder naem>befluvt fich met den tijt:

Befluyt fich in de mens, wort van de maecht ontfangen^

Gedragen en gebaert. zy fit met groot verlangen.

Verwachtende den tijt, verwondert ende ftom.

Dat God wort haren (bon en haren bruydegom.

De macn was negenmael met nieuw gefpannen peerdea

Gcloopenom end' om den ronden kloot Her eerden

Te wijle datzy droech. Auguftus groot van macht,

Hadd' onder zijn gevvelt ludeën oock gebracht:

Die gans de vverrelt heeft doen eerftelick befchreven.

Devromen lofcph quam om zynen naem te geven 5

Bevvaerder van de maecht, Maria ginck met hem

,

En wandelden te faem tot binnen Bcthlehcm,

Z>fe
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Die voorden hemel tva-s.

De gedachten v.iiida mens, en gacn alle hoügheyc is gebleven, die hom foo
niet verder dan het iichaem, dacr zy aen uymcmcndc vernedert heeft.Toonr oock
endein gebonden zyn. Overfulcks ge- v oorder, dat hy God is geweell, met ver-

ichict hetgCineynelick, dat alszy vande fciieyden cygendommcn die God alleen

vcrnedennga des Heer>:n hooren fpreké, toekomen. Van de welcke de cecfte is ge-

welckc vcrnedcringe bcgonné heeft met nomen vande fcheppinge. die God alleen

zyne geboorte, zyne hoogheyt vergeten, wort tuegefchrevenjende eenGod alleen,

ïae vergeten zyne eewige geboorte uyt Soo dan de felve Chrilto toekomtj raoec

den Vader. DaerqjTi korat naden auteur hy niet alleen God , maer de félveGod
cnde vermacnt ecneii yder^dat hy boven zyn,in het aenlien van het wefcn.

Onendïth.
]

Hier gaec den aateur noch voort,enüm volkonrcnder t\\ anders, nochtans oock
te toouen d.ic de mensChtiftus ,die ont- eemchfins iifde mens zynj maer oock de
fangc was vade maecht, zynde warachtig andere, van de weicke niemant lae lelvc

n^cns, oock waerachcig God was, bewijil ooc de Engelê met en zyn deelachtig, (als

ci;«t noch ander eygendommen, die God daer is, dat hy almachtig ,oncndig,on-
toegefchrcven worde, niet alleen de gene bcpaelt is) oock den Sonc toekomen, cü
die oock cenigfins inde mens fynfals daer hem oock eygen toekomen, als die een is

is, het Jevc,de wetenfchapide waerheyt.de tn het wef^n.

wiilc,dc rechtvcerdighcyt, die in God wel
,

T>ie nietgeboren at,]

Om te kennen te geven, dat de Hcerc dit woort oneygentlick vande eeuwige

va eeuwighcy t Tonder moeder is: al ift dat geboorte wort gcbruyckt in onle fprakc,

njoor den tijtgeronnen.]

Om te kennen te geven, dat de Hecrc geliick Pfal, 2 . /• I>« hifi mijff Sont j ick^

alleen uyt den Vader is va eeuwighcy t,etï hebbedy heden gevponn€7i,

datdefchriftwereeygentlicklb fprecckt.

Die geen plaets en befluyt , om dat hy placts en is, om dat hy alles vervult.

buyten alle plaets is: daci fouder geen

Vie
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Die ut den Hemel reyckt.
]

Een ir.aïiicre van fprekenjdic betoont, gevcnde,dat hy alle bcydc ^c cyndcn met
dat de HcercChriftus boven alle hcmc- zyneoneyndigheyttebovcngact.VVanC
len h : gcli)ck de fchrifiuere fcgt,Dar de hy kan reycken ( fegt een out Vader) tot

wijThcyt(airooworchy genaemr)reyckc aldatgefcha^cn is, al Ut dat hem niet ca

vanheteyndctot het cynde.te kennen kanbelluy^ienaldat gcfchapenis.

en op de bokken ri,t.
]

Een maniere van fprekcn , die den H. ten. Ende hy reet op Cherub , ettde vloo^

Geeft feer bemint. Deuteronom. 3 3 . 2Ó. ende dreefop de vleugeledes vptnts. Doch
O recht : daer en is niemant die dcnjlerc- dit wort alles van den auteur ge (cv t , om
k^ Godgelyck^fs , die op de hemelen tot tetoonen, dat een Chrillelick geraoet,

uvpe hulpe ri]t,ende op de veolcken,in "^ijne fprckende van de ncdcngheyt des Heeré,

hoogheyt. Prai. ^8. i^»Dieop de hemelt daeraltyt moet tegen ftellcn zynehoog-

der hemelerijdet^welcke vanouts her zjjn. hcy t : op dat wy niet m flape en vallen,

V(z.\.i04f. i.Hy overwelft '^nehoogefa- maer altijt handelende van zyne kleyn-

len met water: hyflelt dewolcken tot zy~ heyt, gedencken zyne grootheyt .ende

nenvpagen, Pfalm. i^. 10. ende 1 1. Ende dat \\y lijnde boven ons, ons gclijck is

hy hoo^ de hemelen ende daeldenedérien- geworden alleen om ons: blijvende noch

de et» donckerheytw44ender T^ne voc- evenwel altijt boven ons.

lehovah finder naem.]

Dat is, die nae zyno Godtheyt gee- loden denaem die hem hier cndc in da

ncn eyngen nacm en heeft . om dat zyno Hcyligc ichrift gegeven wort,ruet i^yt en
naemkomt uyt do wacrheyt van zyne drucken.

onbegrijpelicke natucre : oftei om dat de

hefluytfich met den tijt.
]

Want die God uyt God was vooï tot de mens, ende geworden mens in do

den ti jt, was God ende mens , gekomen mens.

Bejluytflch if$ de mens.
J

Dat is, die God was voor den tijt, re Chriftus.te weten. Die alleen gcwead
Hiaeckt fich felvé raens binnen den tijt: i% eer den tijr was, ende en heeft niet be-

binnen ofte met de wekken tijt , al ge- gonné met den tyt,noch inden tyt , noch
maeckt is, dat gemaeckt is: ende voor de nae den tyt . Om dat hy ( fegt Augufti^

wclcken '\s gcweeft,de gene dic alleen niet nus)was een Heerc vaildcü tyt,oock doe

gqmaeckc nQch gefchapcn en i$: de Hcc- den tyt beg©n.

ö Wort
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'%wt "vun de maecht ontfangen.

]

VVactachtelick ontfangen.op dat zy

waerachtelickendeeen warachtig mens
foiide baren: waerachtelick vande macgc

gebaert.op dat hy niet min warachtelick

haren fonefoude fijn.als hy df fone Go-
des was : ende allo beyde,om dat hy mid-

delaer foude fijn van alle beyde, ons endc

God. Soo dat wy ten rechten mogen
ièggen, dat hy haren fonc is gcwecft die

2y ontfangen ende gebaert heeft: al ift

dat het van haer niet en qua, dat zy hem.

ontfangen eiï gebaert hecff,fegtCypria-

fius feer wel ; raaer van God. Spreken-

de vande maniere ende middelen vandefc

vcrborgenthey t,niet van het vlees felve L

het wclcke hyniet uyt den hemel gc-

bracht,maerm ende vande maecht, heeft

«cngenomen , als waere mensrdat hy ge*

vorden is uyt,cü in, ende om de mens.

Laec ons dan vaftelick gelooven , niet

allecn,Dat het VVoort^God was,met den

Heyligen lohannes, dacra'rcedc boven

van gefprokcn is : maet oock. Dat het

VVoortjgclycI^de felvc fcgt.aé het 14. v.

ykes geworden is , ende onder ons ge-

voont heeft. Niet dat het felve , gelijck

Eunomius leerde , in vkes verandert is

geweeft, maer het vlees om onfc wille

heeft aengenomen . Gelyck de fèlve

plaetfe altyt ende van outs eendrach-

•telick alle oude vaders uyt-geleyt heb;

ten. Als onder andere met Athana-
(io , Gregorio » Ambrofio , Flavia-

no , biflchop van Antiochicn , Gelafio,

bifTchop van Caerarea,Chryfoftomo, Se-

vcriano, biflchop van Gabalen, ende ha-
re woorden die doe ter tyt noch in de

handen van de Chriftenen waren, feer

klaerlick bewcfcn wort vanTheodoreto,
(die felve biffchop van Cyren in Syrien

g ewceft is 3 ende m het Synode van Cal-

chedonien, van Ces hondert biflchoppen

vooreen fchriftmatig eude oprecht her-

der en lecraer,is verklaert geweeft ) in zy-

neTfaracn-fprekingOjgenacmt Arreptos.

V Vaer in hy fècr ernftelick tegen de dwa-
lingen van zyncn tyt ende voor zynê tyr,

,bewyft , Dat het Woort vlees geworden
is,niet veranderende zyne natucre; dat is

deGoddelicke, maer acnneméde de o nfé;

dat is,dc men fchclicke.Gelyck het woort
vUef, in den voorgchaclden text,niet al-

leen betcyckcnt het lichacm , maer oock
de fiele, tegen Arrium ende Eimomium :

ende niet alleen de fiele,maer oock de rc-

delicke fiele, tegen Apollinariura. Son-
der de weicke de mens geen volkomen
mens is, ende die de mens maeckt waro
mens , endc volkomclick' af-fondert,

als waere raens.Op dat wy in ded Heerc

Chrifto alle beyde de natueren,bekennen

ende onderfcheyden.-te weien,die aenge-

nomen is,cndc aengenomen heeft.Want
aen alle beyde is de mens even veel gele-

gen: dat hy waro God ende ware mens is.

De wijfe van dit ontfangen is ons onbe-

ken t. de middel was hetgeloovc. Want
hy moejie uyt de maecht geboren worden,

die hetgeloove niet de vpe/Iufl des moeders

heeft oHtfan£en,CigtS, AagiiÜtimis,

Tc weten,God deSoon

Dat God fpmharenfecn.]

en haren hruydegom,']

Je wctcn. God den Heylfgcn Geeft : die over haer gekomen is^gelyck dat g«>-



VAN I £, S V S C H R ^ S T V S. ^j&:

feyt wort Luca: 1 . 35'. S» Auguftinus Luca^vandegatfcheDryecmc heytwort

fegt feer wel in zyn Hantboeck aen Lau- gcfprolcen.aKTa' gefeyc wort, De Heyli'

rentium : Defclve lefm Chnfltu tfijnde ge Geefifalover v komen : ertde de klacht

de eenigefone Godes , is geboren van den des alierhoochflenfal v overjchadutve, Soo
Heilige 6eefi,endefryt A<fan4 de maecht. dat den aldcrhoochftcn isde Vader: do
£nde voorwaer den Heyligen Geefi is een kracht des alderhoogften , de Sone : en-

gAve t die alfoo groot is als die hem geeft ^ de dat den Heyligé Geeft allccxi vvort uyc

dat is, God : gelyckdc Vader God ,en- gedruckt.VVatalfoofoude dcSone Go-
do de Sone God is. Ende in het boeck des fijn haten fone,als mcnfche,endc ha-

Van de Chriftelickeleerö , D<it defone t^^"^ bruydcgom,aIs fone Godes. VVelcko

Godesgeboren is nyt een mens :maer nüt naem den felvcn inhetaenfien van zy-

</öör««wwj.Alilt datdemeyningcvan ne kerckc over al vvort gegeven. Ge-

Kuflinus , onde ander Vaders, meer over ^yek hy oock van hcna felven bruydcgom

een komt met het gene dat de auteur hier genaemt vvort Matth. 2 j /prekende vaa

kgt.Die meynt,dat by denH. Euangelift zyiie tweede komfte.

Alwaer de grooce (bon van kfle placht te leyden

Zijn fchapen op het droog, ofin begraefdc weyden.

Tot datden hemel hem, voor zyncn herder ftaf,

Een (cepter en een kroon van eeuwighedcn gaf.

Aldaerhy van te voormet heylig vier onfteken,

En brandend'in den geeft, begonnen heeft te {preken

Van hem die komen fou; den koninck, die nu ftort

Hem felven in het vlees, en (èlvemcnfchewort.

Daer quamen zy gegaen, de Son die was gereden

Tot daer zy ftille ftaet, en wederom doet treden

Haer peerden nacr ons toe: daerCapricornus hooft

Ons van den fchoonen dach en van het licht berooft.

Gekomen in de vleck, doorvlogen van den regen

En van de ftrange fneeu> en van de lange wegen,
Infonderheyt de raaecht, die God den Heere brocht.

Heeft naer een plaetsgevraècht daer zy watruften mocht;

Van velen niet gekent, van ander' oock mifprefen ,

€elijck de wenelt fpreeckt en oordeelt uyt het weJÈn.

De plaets en waffer n iet. gaet liggen in denftrfF ^^^'^'^ '

Wort moeder van het kint dat meefter is van al,
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i^haer degrootefoonvm lejje.']

Sict r. Satn, 17. 15. daer gefcyt wort, Beihlehem weydc.

dat David de Ichapen van zyn vader in

Van hem die komen fon .'\

David heeft van endc door den Heerc wel : Davidfaxt Chrijim hy ons, door de

Chrifto gcfproken voor zync komfle in welcke Chrifias hem fehen heeft gefon-

hct vlees. Daerora fegc Tcrtullianus feer ^f».

Gelyck de '^rreltf^eech, en tordeeh uythet ^efen. ]

Den auteur fprceckt van de H. maget, dAer de mens oppet. Want de mens Jiet ef
gelyck de Heere fel ve i.Sam.16. 17.van hetgene déit voor de oogtn is : maer de

David j gevende Samuel laft , om hem Heere fut op het hert.

te falvcn. God en fat niet op het gene

lehovah komt te laet. naer foo veel grooteboden
Gefondenvantcvoor, vintoveralafgoden.

Het aertrijck is verdeelt, een yder heeft zijn lot:

Een yder heeft daer uyt gefloten zijnen God.
Neptunus heeft in zee de volle macht bekomen.
Zijn broeder lupiter den hemel ingenomen;

Een ander is in d'hcl. de wcrrelt is befmec

MetBacchus ende Pan, en over al befet.

De blintheyt en is niet met monden uyt te fpreken:

Zy vieren haren luft , aenbidden hacr gebreken.

Want Bacchus heeft de wij n, de gulfighcden lief.

En Venus is een hoer, Mercurius een dief.

Den opperftenvan al is befich ganfche dagen,

pm vrouwen op te doen, te volgen en tejagen.

Vol fchandclicke luft. hy laet den hemel ftaen

,

yerandertineenftier,of in een witte fivaen.

Al wat
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AI wat de werrcltftrafc^dewectenquaet verklaren,

Bidc Romulus volck aen. zy rechten op aucaren

Enkereken tot de locht,aenroepen onbedacht

Het gene dat van haer wort aldermeeft veracht

.

En daer hctRoomfche rijck ftrcckt zijne groote wiecken,

Gekomgn in de macht en fottigheyt der Griecken,

Gaen defe Goden met. de fterckc Perfiaen,

Vergetende de Son, bidc defc Goden aen.

En daer Araxes loopt onftuymig, onbedwongen,

Hartneckig, bruggeloos, met vrceieÜckc fprongen

,

E n daer het kouwe volck, onaerdig, onbelceft

,

Gaec dolen op het velt, en op de wagens leeft.

Athenen wijt vermaert heeft aiie de gedachten

Op haren eygen dien ft, en onbckendenachcen:

Loopt naer Eleufis toe: neemt toortfen in haer hant,'

Die zy geftad ich roert, d ie zy geftadich brant.

Egypten dol en dvvaes, gaet rafen ende tieren,

En ft)eckt Ofiris vaft ; aenbidt de wilde dieren.

Het wijt beroemde kalf, geteyckent met zijn bont,

Den wreeden crocody], Anubis haren hont. •

ludea Godes huys, is befig met te letten

Op Aarons (choonen rock en op verfleten wetten
^

Maer op Mefsias meeft. doch nemend' op hem acht,

En fietniet diefefoeckt^enfotckc nictdiefe vvacht^

Zy wachten naer zijn komft, en tellen zijne weken:
En doen niet dan van hem en zyne wetten fpreken :

Staen akij t op de wacht, zijn aki j t op haer hoe:

Maer als hy komt tot haer, zijn al dedcuren toe.

De werrelt licht verfufc, de werrelt is gaen flapen;

Van niemantonbevviftjdan die haer heeft gefthapen.

Dj De
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De fchcpper van de zee, den heniiel en de hel

,

Is ballinckinhetzijnj'alêlfinlfraël.

Den hemel ftaetbefchaemc,zijn wonderbare geeften

Sien liggen haren heer en princc by de heeften
j

Geworpen in de ftal. Defterren dies te meer

Aenbiedcn haren dienft, en kennen haren heer.

De fchoonegouwen bcnd',diedoordegroote fchanlen

Van d'onbepaelde locht gaen fpringen ende danfen

En houden daer de wachc, die beven, een van haer

Scaec boven op zijn hooft, neemt zynen meefter waer :

Gaet feggen over al, gaet roepen aen de wijfen *

Die verre zijn van daer, dat zy hem eer bewijfen,

Aenbidden haren vorft. En op het fel ve pas

Quam vallen uyt de locht, daer hy gelegen was,
Een nieuwe ruytery van fthrickelicke machten,

Die altij t ftaen by God en op zijn woorden wachten :

Belegeren het huys foofchamelen foo kleyn

,

En komen neergedaek op haren Capiteyn;

Verkondigen den paeys, jae bieden aen het leven.

Dat nu de meafche wort in eeuwigheyr gegeven j

Tot Godes eer alleen: en heffen op een liet,

Dat niet uyt Helicon, maer uyt den hemel vliet.

Nier verre van die plaets, en voor des moeders voeten,

Stont Tityrus en keeck, en quam den herder groeten

Die nugeboren was, met Corydon zijn maet,

Diewederom van daer verblijten luftiggaet.

Nu,kindcren, gaet heen, en leert de boffchen fingen

En liet een wonder liet, van onbekende dingen:

Dat Tityrus nu maeckt, dat Corydon nu fiet,

Te krijgen in de voyft een nieu gefneden riet.

r:
'

Dat
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Dat Tityrus nu maeckt gedueriglick te quelcn.

Dat Corydon nu paft gedueriglick te fpelen,

Tefpelen op zijn riet, te fpelen op zijn lier,

N iet Daphnis oude pijn, niet Melibeus vier
,'

Noch Romulus wolvin, noch ander fottigheden,

Gefongen over al op dorpen ende fteden :

Maer kinderen gaet heeuj maeckt over al vcrmaert

De bruyloft van de maecht die haren vader baert.

lehovah komt te Uet.
]

Gelyck Je Hccrc Tcfü$,die in het aen- Ceres het kooré;Pan de forge v ahct vee

ficn van zyne Godhcyt , lehovah wort De wclckc zy oock feyden niet allee God
genaerat, ( als onder andere plaetfen, van het vee,maeroockva deNatuere ic

lerera. -23. veif. 2. daer gefeyt wort,Dat zyn:om dat zyné naem dat mede brengt,

de nacm dacr het Taet Davids mede ge. Want de Griecken noemen de vvorrclt

nacmt fal wordcn,is lehovajOnfe gercch- ende al datter in is, -n <?mv. De fommige,
tigheyt ) inde werrelt gekomen is, in het hare eygcn gebreken en wcHultenjOndcc
kout/le van den tijt;foo is hy oock ge- de naem van de Goden. Gelyck de felvc

komcn,als de liefde onde kenniflo Godes oock Bacchus,alsGod va ndevvi)n:Mer-
teenemacl vcrkoiit was ende ver vrofen. curiusde God van de dieven,ende Venus
Iae,als de werrelt tcenemacl verdeelt ende van dehoeré,diendcn.Het vvclckc alte-

uytgedeelt ofte wcch gegeven was aen macl m het breedc va Augu(lino,Cleracn*
de afgoden. Soo datter geen plaets en te, luftino ,La(aantio,Arnobio,Tatiano,
was gelaten, voor de gene die^ alleen Cypriano,Cyrillo,Minucio,Aurelio Pru-

Godfijnde,bydemensqaam,eü mens dentio,ende meer andere , die tegen de
wiett,ora demensuyt zyne afgoderije Heydenaneiï haren Godfdienft gcfchrc*
lot de waren God, als met dehant, te ven hebben , wort bewefcn. Die van
trecken. Sommige baden aen de overle- Egyptenjgelyckcrvvijs als hier benedea
dcnc menfchen om hare kloeckc daden, wort bctoont,cn waren niet te vrede mee
ofceom dat zy vorften eri hceren groot va mcnlchen.macr gaven de ecre die den cc-

macht gevveert waré.Gelyck de Komey- nigen ende eeuwigen God toe qaam, aen
né ende Griecké»de Godé,dacr dé auteur ftommc bccften : veel onrcdelicker als de
hier van fpreeckt. Als dact was lupiter, heeften die zy aen baden . om dat zy
die zy feyden dat den opperfté God was. hare reden onderwierpen die gene die

Neptunus,diczy feyden dat de God van gheenc en hadden : ende haren God
de zee was. Gelyck oockHercules,enda maeckten van de gene die minder waren
andere me er.De fomraige,de gene die zy als de mens. VVaer indoDuyvel niet

meyndé^dat wat byfonders tot dienft va weynig luft en hadde : die nimmermeer
de menfchen gevonden hadden. Gelyck blijdei en is, dan als hy ds roenfchen van .
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God mach"vcrvreemdé,cnde den leven-

den God cnftelctidac hem coc komt. Die

en kan oock niec bcdocht worde, tonden

fclirick cndc bevingc : Dat, doe de vnen-

fchen foo verre waren verfmoorc in het

lees , dat zy God in menfchelicke ge-

daente van heeften aenhaden,cnde dat zy

felvc de mcnfchen cnde heeften in Godcs
places volkomelick geftelc hadden , de

vare endo eeuwige God,ware cnde fterfe-

P DEN LO FSANrCK

hckc mens is geworden, om de mcnfchc
uyt haredwaUngeiegaen halen, die niet

en konden verftaen wat God was , ofte

zy raoftcn het uyt de mens verftaen die

God vvas.Soo dac op de felven tijt als de

duyvel gebruyckte hec vlees, om onfcn

geeft te verdöovcn , de Sone Godcs hec

vlees aengenomen heeft, om onfcn geeft

uyt het vlees te trcckcn.

Iffdea Godes huys.
]

Tot noch toe heeft den auteur ge-
fjDrokenvande verblintheyt der Hcyde-
jien.aengaendeden G df-dienft ontrent

de komfte des Hceren lefu in het vlees.

Nu gact hy tot de loden, die hy lcgt,dat

altyt befig waren,met te fprcken van de
komfte des Verlo{rcrs,ofte Meflias , endo
hem nochtas niet en iagen,als hy quam.
Scgt oock , dat zy op Aarons rock ende
verfleten wetten ftonden : om het welc-

ke te verftaen wy moeten weten , d it het

voick Godes dry gebreken ofte dwalin-
gen hadde , daer door dat zy van de ken-
iiifTe des Heeréjloo dickwils voorfey t ciï

haer aengelcyt , verfteken wierden. Het
cerfte was,dac zy gevoelden,dat het rijckc

van Meflias,nict verder en ftreckre,als rot

het geliick en de vermeerderingeva hare
regicringc ; ten tweeden ^ en verftondcn

niet , waerom dat de wet verkondiger

was : niet om dat het volck in werrelc-

licken tucht ende goede manieren foude
gercgierr worden ,fgclyck wy lefen dat

de wetten van Solon , Lycurgus » Minos,
ende andere daer toe gegeven, cnde gc-

en op verfleten "^tten.
]

Verftact de -ceremoniale wetten : die, digc faeckcn , beftonden, Dacf van gc-
gclyck aireede is gefey t yin eenige uytne* /jjrokcn wort Matth. ii. i^. Ds "^ct en*
jpcödc maoieré vau doea cade «ytwca- de de fro^hettmtlehdmem: ende in veel

aadcie

macckt zyn gewccft : alle gebonden aen

de regieringc ende gclegentheyt van hare

landen ende fteden, ende daec nae volko-

mcUck gevoecht : als men onder an-

der lier Hy Arutotelem in zyn tweede Po-
lit. ) maer op dat de menfché het oordeel

Godes , ende de Ichrickclicken hact to-

gen de fondcjkenbaer foude worden, om
alfoü haer tot de belofte van den Salich-

maker te brengen . die alleen den toorn

Godes, verklaert door de wet, op hem
foudenemen.Ten derde, dat zy geen on-
derfchcyt en raaecktéjtulTchcn de wet die

de regieringeder manieren endeuytwen-
dige ceremoniën aenginck ; cnde niet en
fagen dat Ac(t ceremoniën niet en befton-

den dan in offeranden , klecdcren, fpij-

Ten, endediergelijckeuytwendige Taken:

niet anders fijnde.dan teyckenen van dé
toekomende Meftjas, die met zyne kom-
fte moeften ophouden. In de -welcke zy
daerentegen alle hare hope cnde verdien-

ftcn ftclden, ende daer door vepgaten die

zy altyt feydcn te verwachten.
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andere plactfcn. Maer in fonderheytfict Ador. ij.

Verkondigen de peys.
]

Den auteur vcrltact het liet Liic.2. 14. gott heha^en, gcfongcn van de Engelen,

Eire zy (jod in de hoogjle hemelen , ende als hier gcTcyt wort.

vrede op der aerden : m de menfchen een

T^et 'verre van die plaefs .]

Den auteur geeft met defe nacvolgen- rcltlickc faeckcn.hooghmocdicheyt en-

de fcftien veerfen re kennen, wre ende de verachtinge vande rechte wijfhcyt:

h'-Jcdanig zy geweeft zyn, die de boot- hctomgaen met de i"nen(chen,doet vcr-

fchap van den geboié herder Ifrac lis al- getea al clat God aengaet. Die dit alles

dcrecrft hebben ontfangcn ; te weten, hebben, moeten focckcndatzy niet en

herders. Dat is, flechteonnoofele men- hebben; maer voor al, verachten dat zy

fchcn, die meer met het vee , als met de hebben. De onnoofclc , onwetende hcr-

menfchen omme gingen. Slechte onnoo- ders, die altyt verre van de menfchen ge-

fclcmenfchcnjdic verre van de menfchcn woont hadden, worden alderecrft van

altyt geleeft hadden, ende daerora alder- God tot God gcropen.Eer zy yet geleerc

meelt bequacm waren om God te ieercn haddé,lesten zy het meefte, lecren zy het

kennen. Want die tot God wilt komen, cerfte,leeren zy het alderhoogfte:de ver-

moet ofte fyn vryeüonnoofclin de fa- nederinge van God , die gekomen was

kévan de werrclt,ofte worde. Rijckdom tot de mcnrchen,^om de falighcyt ^det

maeckt gierl^heyt : wetenfchap in wcr- mcnlchen.

De vromen lofèph fit verflagen van gedachten.

En weet niet wat hy doet. nu fiet hy aen de krachten

En wonderen van God. nufiechy aen het kint:

Dan fiet hy naer de maechr, wel eer van hem bemint.

De maecht is daer by hem, en als in eenen fchemel

Ofin een loos geficht, fit midden in den hemel :

Omringt van alle kant, beplant aen alle fy,

Befloten en bevvacrtvan Godes borgery.

Dan fietfe naer het kint, dan flaetfe weer haer oogen.
'*

Kaer God ten hemel waert, hem willende vertoogen

Haer nederig gemoet. blijft altijt even wijs,

Geeft hem alleen den lof, geeft hem alleen den prijs.

E Het
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Hetkintlichtvooi'haerneer,beginctothaer te wennen,

Zijn moederaen te fien, zijn moederwel te kennen

;

Teseveneenenlach, tebiedeahaerdeliant,

Te vliegen om den hais metcenen foeten bant.

Xywerpcop hem een oog vol n:. oed e rl iek bewegen,

En lacht hem oock eens toe. Nu fitle weer verflegen,

Vol van deemoedigheyt en van gedachten groot,

En heft haer hert op God, die licht in haren fchoot.

Dan komt haerwederom de maechdom in haer finnen^

Diezy voor al bemint, beroert haer hert van binnen:

En dickwils als zy geeft een foentjen aen het kinr,

Het kinr, dat meer en meer zi jn s moeders herte wint,

Bedencktfe wie zy is ; en hoe zy is gekomen

Tot defe nieuwen ftaet, voor moeder aengenomen.

Haer oogen vallen neer, de fchaemte konnter by,

Enmaeckcinhaergefichteenfoetefchildcry:

Komt ftaecken hare vreuchcjgaetdadelicken manen*

En halen voor den dach de maechdelicke tranen;

De dochters van de vrees en van de nederhcyt.

Die dickwils in de vreugt en indeblyfchap fchreyt.

Gelijck de fchoonefterr'dieTmorgenslaetaenfchouwen

Haer purpuren geficht, en doet den hemel douwen

Met haer vergulden oog: gelijck in een rivier

De roode morgen Son komt fpelen met haer vier:

Ofals een roode roos, noch teer en eerft onOoten,

Wort van de kouwenacht met witten dou begoten:

Soofatzy vol van glans van heerlickheyteh licht,

Sooliep het witte nat van haer rootaengeficht.

O moeder ende maecht, o maecht en reyne moeder,

Defoncdieghyfict, fal felvc de behoeder^ " Van
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Van uwen maechdom fijn; hy maeckt dat gliy hem hout;

Want God heefc u gevrij t, den hemel v gccrouc- ,

Toont dat ghy moeder fijt. £y lieve, laetuytbrekcn

Het hert dat niet en liecht, en willet niet verfteken.

Aliftdathynulicht ellendig en ontbloot

Van heerlickheyten macht, zijn macht is even groot.

DeSon looptin het zijn; de Maen met haren w^agen

Blijft binnenzijn paleys; de nachten en de dagen

Vcrkeeren in zijn huys. Het gout dat acn de fy

Van Pleiasftaetgevefl:,iszijn tapiffery.

Orion heeft van hem zijn fchoone plaets verkregen,

' En paft op zij nen dienft.- ftaet met den blooten degen^

. De wagen paft op hem, als hy maer eefis en winckt,

Die vandekouwevloetvan Tethys nieten dri nekt.

Begraven in het ftroo, licht boven al de bergen

Daer Roomen mede trotft, en derfde werrelt tergen;

Befloten in een hut, verdruckt tot in het ftof.

Is boven alle macht. Den hemel blijft zijn hof;

Zijn bakken zijn de locht, vanOoftentotin VVeften;

De woleken zijn gordijn; de groote zee zijn veften.

De werrelt blij ft zijn huys; ons herten zynekerck.

Waer dat hy licht ofgaet, is in zijn eygen werclw.

Laet C^far in zijn goct en moed igheyt verwerren,

Aentrecken ziinen rock van purpur> met de fterren

Geftickt en geborduert: den Ifteren den Riin

Doen vallen voor hem neer, die nu verwonnen fiin-'

Klimm' boven op zijn koets, en laet hem felven dragen

Tot op Tarpeius berg met zynen gouwen wagen.
Dat koftelick gebouw: van daer hy rontom fiec

De werrelt gans en gaer ftaen onder ziin gebiet.

El Dit
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Ditkint lichthoven hem. ludea wort verheven

,

De fcepterlang beloofc acn lucla wort gegeven .

Dat Sina fy verheucht^ dat nu lordanes vry

En Bafan llch vertoog,dat Sion fich verbly.

Laetldunrieatoch den dach van heden vieren,

Haer palmen rijfen op en winnen de laurieren

Dacr Roomen mede pochc,dieCae(ar metzijn hanc

Gaet leggen in den ichoot van lupiter den faht.

De Son looft in het zijn,
]

Het gene dat van den auteur tot noch God , ceenemael een ander was , als de
toegefeycis gcweeftvande maccht cnie muederlickc , die hier wort befchreven.
het khu, dient een fdiels om te kennen D;t heeft dan den auteur poëcifche vyij-

tegeven dat dcHecrc nilt alleen wacrc fctot verder fel van het vvcrck, in het

mens is geweeftjCnoverfulcks alle ande- breedeuytgcmetcn. Nu gaet hy vvedèr
re eygendoramen van de mens heeft ge- klimmen, cndc toonen dat die mens, jac

hat,maet oock kints ende kinderachtig dat kint , alle de cygendommcn ende
is gewecft; alle dage wafTende.gelyck den vverckcn vanden levendigcn God toe-

Euangelift van hem fpreeckt, ends toe- quamen. Niet alleen otn te kennen te ge-

nemende in vt'ijfhcyt. Eü daerom noemt ven, dathy een met God was in het

delelvéhera oock niet alleen een kinr, vvefcn, maeroock dat, de twee natue-

macr oock een kmdekcn . Luc. 2 . So. . ren, vvaer van dat de eenc tot noch is be-
,

Het welckc wederom al ftreckt om te fchrcven (de mcnfchelickc , te vvecen J
looncn,dathy onsgelyckis geweeft,uyt eencn peifoon in den Hcerc nuecken.
genomen in het gene dat hy ons quam af Ende dat volgende de H. fchriftucrc, die

neme.Te wetcn.de fonde. Hier toe dient cp.defo vvijfc van hem fpreeckt. Alfoo
oock al het gene dat hier van de moeder iefcn vvy dat den Apoftel Roman. ^. j.

vort gefeyt, die een rcchrc moeder jac van den felven daer hy van gefeyt heeft

oock rechtmcedcrachtig is gei^eefl; tegen dat hy uy t de Vaders foude zyn nac het

hare Sonc .Het welcke wederom, bewijft vlees, fegt dat hy is God boven al. Ende
dat hywacrachtig mens is gewceft.y Vant in racer ander plaetfcn.

de liefde die de maget hem toedroeg als

om' henen zjne kerch. ] .

Dacf om ift dat den Hcyligen Apoftel des in ons hertc woont,gclijck de Vader
ftgt inden i.tot dcCorinth 3. 16. Weet endeden H. Geeft, omdathy over al is:

ghj niet dat ^hy Godes tentpel/ïjt , e,nde maeroock met zynen geeft , om dat hy
^at degeefi Godes 'm v Vfoont ? Want wy by ons met zyn genade is , Sict tot den

inosté weten ,dat nietalleea de Sone Go- Ephef. $> 17.
"

' :

^ ~-\ '

"
sijc
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Sijtwillekom groot kintjgefien in alle landen,

Gebootfchapt in de locht: door vvien de fterren branden,

Den hemel ommegaer. dewijfe komen gaen

Geropcn door uw v ier^ om v te bidden aea.

Sijtwillekom groot kint, voorduyfenxjaerbefchreycn

En duyfent iaer daer tocj ten leftcn noch gegeven,

Ten leften tot uiv volck gekomen.Siic ghy daer

O gaft van Abraham, o lacobs vvórftelaer?

Och fict toch eens, hoe kleyn, hoe teer is hygeworden.

Die Cherub n iet en deckt,en niet en kan omgorden.

Hy die den hemel vult,fich over al verfpreyt,

V \^ort met een hant gevat, en weder neer geleyt^

Degroote Capiteyn,onvvinbaer in het ftryen,

De wagen Ifraêls, en al haer ruyteryen;

Haer bollevverck,haer fchans, de meeftervan het velt;

De velt-heer van zyn volck : haer kracht, en haer gevvclc#

Die fonder fpies ofboog te roeren ofte fpannen,

Verfloech op eenen nacht foo menig duyfent mannen

,

Van Sancherib vól moets, tot fpyc tot trots van hem:
En track uyt zyn gev velt de ftat lerufalem,

Sijtwillekom groot kint, bekent in al de dalen

Daer Mofes metuw volck en ïofuëoinck dwalen:

Van Amos vvijfen foon befchrevenen geroemD,

De fchoonfts die men vint van Salomon genoemt.

O roofe van het velt, hoefijcghy foo verdwenjen?

Hoelicht ghy foo veracht? hoe fijt ghy (00 verfchenen?

OncierlicJc, (onder eer, berooft van uwen ftaet, •

VeeIhoogeraJsdeMaenena)s deSonnegaet.

O vorft van Canaan, daer alle beken vloeyen

Met honig ende wijn, de velden altijt bloeyen,

E 3 Daer
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• Daergeenen winter is; hoe fijt ghyfooverdwaelt.

En uyc dewcchgegaen? hoefijcghy foogedaelc?

Gekomen Tonder kleec, in defe ftrange dagen,

Doorreden vaadc vvinc, en van des hemels vlagen;

Tewiiledacdekou, dewreedekou, foo fniit,

Delochtfoo fpiitig is, enBoreasfoobiic.

Otli dat de dochters toch van Sion koncien fpreyen

Haerkleerenove?\',dees nederheyt befchteyen.

Och dat het bitter ys, ochdac deNoordewint
Vvv' naecktheyt nieten raeckt, vw' teerheyt en vetflinc»

Och dat de fonen toch van Adanri komen loopen,

Die ghy nu wederom van Satan moet gaen koopen,

Endincken wie daer licht geworpen in het kaf,

En vagen uwen druck en fbete tranen af

:

Dat Zephyrus toch kom , gelijck hy pleechc te fuchten -

Op Libanus fchoon hooft en Galaads gehuchten.

En blafe daer ghy ziit; den hemel in de kou

Kom vallen daer ghy licht met zyncn foetendoü.

Oei. dar de Winter toch metzynen griifen haere

Verander' in de Lent, en zynen fchepper fpaere.

OchdatdeSomer kenn' en dienè zyncn heer;

Och dat het ganfche jaer fich liever ommekeer.

o gAJl vm CAhrAham .

]

SiatGen./S.3. 4. ciï vaorts.daer Abra- vergallende by hem at, met degene

,

die

h5deiiEdgelOiit:faagt,dic-deoiidsvadcrs waere mens onder de mcnfchen al$

feggen.dat Je HeereChrillusis geweelL mens heefc geëten. om in alle manie-

£nde daerom fcgt Cyrillus, biflfchop van ren de menfchen te Iceren , dat hy waere

learufalem : JMe by Abraham haddegeet- mens was. Teitullianus tegen Marcioné:

t^enyhceft hy ons ge'éten : te kennen ge- lae wy weten dat doen oock^onder de En^

vci\^c» dat iiet de fclve \fi^, diS Abraham gcka deHsere Ata Ahraha, 'u verfchenen

Jondet
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fonder Rehoren te worden, wet het 'vlea te voeten^nAcr het vcrfchil van deoorfacche^

Die cherub niet en dedt?^

Ddt is, die oneyndig is,gclyck de Hee-
reChnrtiis is nae zyne Godtheyt, Het
wocrc Cherub wort op verfclieyden ma-
nieren in de fchnft gebruyckt. Somri)ts

is het eencn eygcn nacm. Gelyck Ne-
hem. 7.61, Somtijis won het voor de

kindere die op de genade (tocl gemaeckt

ftondcn,genomcn. Gelyck Exodi 25. 1 9.

57. 8. endcop meer ander plaetfen.Som-

tjjts voor den Engel des Hccren. als E-

zech. 9. 3, 10^4. 79. 4. maerin fondcr-

hcyt heeft dé auteur de oogc hier geha»

opdedeeerllcplaetfevan dé felveii pro-

pheet : daer gcleyt wort, dat de heerlick-

hey t Godes hacr verhief boven denChe-
rub/daer boven zy was.

Wort met een ham gevat.

Dit dient altemael om tebewijfen^dar

de Heere Chrilius een waerachtiglick,

taftciickjficnlick vlees heeft aengcnomé:

niet uyt den hemel, m;->criiyt ons ,cnde

met ons. om dat hy het félve dr ic voor

ons. Niet of hy ons vlee.^ allee Ichynclick

acngcnomenhadde,oinde oogen te be-

driegen: macr waerachtiglick ch voiko-

mclick om de fielen te ver!o(Tea . foo dat

zyn .vlees ons vlees , het zyne het onfe

h geweelt. Het welckc hy foo heeft aen-

gcnomcn , dat hy was het gene hy acn-

genomen hadde. Op dat wy weten

dat in hem tfacmcn ende waerachtig-

lick geveeftlyn de Godthcyt , de fiele,

her vlees, efi dit dit tfaemé in hem cenen

ClirilUis IS geweelt ende noch is : eenen

Sonc Codes,eenen falichmaecker, eenen

verlolTer. Soo dat defe dry in hem maec-

kentwee natueren , doch maefcené per-

(óon: de Sone te weten van den eenigen

God, (ijndeoock felve den eenigen God>
van ccuvvighey t tot eeuvvigheyt»

Be '^agen ifraèls.
}

Elifciisi.Reg. 2. 12. ficndc dat Elias

op wort genomen nae den hemel , ende

loas koninck van Ifraël, fiendedat de

doot Eliamqua vvech nemen ^.Reg. 13.

14. gebruyckt defe woordé,>Wj;« vader

mijn vader, de wagen Ifraelis ende jj^ne

myterye.Gewende te kennen, dat Elias eü
Elifaeus^doürhaere gebeden ende mira-

kelen:,gedaenindcnacm des leuendigen

Gods, die van ifraël voor wagens ende

fuytcrye diende : ofie meer dan alle de

wagens ende ruyterye,hiclpé. Het vvelc-

ke den auteur hier bequamchck op den
Hcerc Chrifto paft,van de vvelcken Eüas

ende EllfaEus, niet dan voorboden ende
fchaduwen en waren; ende door vvicns

kracht zy alle haere ende zyne vyanden
verlloegen. Gelyck de Heere felve fegc

byOfeara i. 7. Dat hy fich wilt ont'

fermen over het huys Inda, ende haer wilt

helpen door de Heere haren God : ende en

wilt haer niet helpendoor boae ,fvpeert,

firyt, peerden ofte ruyteryen. Het huys

Iuda,d3er de Heere Chriftus uyt belooft

was. door de Heere Clyiftus felfs, die de

wagen zyns volcks ende hare rijyieryo

rm
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Van Smcherib vol meets.']

Sict i.Chron. 3 2. Dacr den Engel Go- entachtentig duyfcnt mannen verflactr

des, op eenen nacht, hondcrcendc vijF-

K^mos ^ijfen foon.'\

Den auteur verftaet Efaiam: die boven Euangclift onder de Prophetcn genacmt

al feer duydelick van de Heeie Chrido woit.

heeft geprophctccrt. ende de-rhalven een

O roofi van het velt.
]

Si'et het Hooglict Salomonis 2 . i ,dacc lie in den veldc.cnde beduydé het op den
andere overfetten de bloeme van het velt: Heeie Chriftura,den bruydcgom van zy-

andcrc dê rooje van Scaren: andere, de Ie- ne gemcynte,

O Vorfi van Canaan.
]

Alfoo wcrt de Hecrc Chriftus ge- de in het oude verbont,het eeuwige leve,

tiaernt, om dat hy een recht prins ende in het nieuwe den geloovigen volkome»

,

vorft is vgn het lanc Canaan , dat is het lick geopenbaert ende coegefcyt door le-

lant van beloften.' hec wclcke beteyckcn- fum Chriftum,vcrfchencn iïi het vlees.

Daer geenen mnter is
]

Defè ende diergelijcke eygendommcn het ander fprcken. Wy weten oock dat

moeten hicr van het rechte Canaan ver- de Heere uyt geen ander ^a'iaan en

ft^en wordé.waer op alle de maniere van quam. Gelyck den auteur hier fprccckt

fpreken geduyt konnen worden, die van van ?y nc komftc tot ons.

Och dat fich al de bien, vergaren op de tippen

Van defen foeten monc, ende dcfe kleyne lippen

:

Die niet dan manna fijn en fuycker overal,

Daer uyt de rechte vreucht des herten vloeyen fal

En druypen over ons. dat allerhande blommen.
Beneden op devloeren op de kribbekommen,

En krooncn haren prins, betoonen datghy fijt,

Die meefter fijt van al^ oock meefter van den tijt.

Eylacen-'
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De kinders van de locht, de vogels , komen fpringen

Tot binnen in den ftal, en boven op v fingen

Den foeten vvillekom.-dacydereen bevvyft

Datghy fyc di efe voet, dat ghy (yt diefe Ipyft.

Eylaccn • het begin is anders niet dan lyden, •

Dan pijn en groot verdriet, men gaethetkintbefnyden:

De raaecht die neemt het op. haer moedeilick gemoct

Geeft gaven voor de pijn, en tranen voor het bloec :

Betaelt zijn eerfte fmert; moet koopen zyne wonden.

Volbrengende de wet: daer hy nochtan s geen Tonden

Met ons en heeft gedaen. zy fclve bringt hem daer.

En moethet werck ^enfien. dit was zijn nieuwe jaer.

Herodes woelt en tiert: en meynt hem te vci fli nden,

Te brengenom den hals. niet wetende te vinden

De gene die hy foeckt, brengt al de kinders om
Geboren op dien tijt. dit was de willckom.

Weeftwillekom van ons. dat defe kom fte vieren

En defen grooten dach,de menfchen en de dieren.

Dezeefy Tonder fchip; den hemel Tonder wolck.*

De winckels Tonder werck, de ftraten Tonder volck.

De lantman die voortaen den acker Tal gaen teelen,

Doe nu wat uyt de fin zyn peerden en goreelen;

DekrijTman zijn geweer, de leeraer Twijge ftil,

Van Godcs diepen gfont, en van het nieu geTchil^

S!jt willekom groot kint, die Simeön doet fingen,

Maeckt Zacharias ftom. lek fie ïohannes fpringen

En hippelen tot u, ver heugt en (eer verblijt:

Eer hy geboren is , eer ghy geboren fijt

.

Ghy Tuk gaen op den berg, gelyck als van te vooreil ^

En laten uwe ftem en Tocte wet;cn hoorcn,
'

E Geil;-



4i Vytlegginge op den LofsAn c k

Gefèten by de locht ( met fchrickclick gewoel

Vaavolckeren omringt) in uwen hoogenftoel

.

De felve die de wet op Sinah hebt gaen maeckcn,

Sult wederom den bantvan d'eerfte wet gaen flaecken

Op Thabors hooge kap: de wet,die van u wort

Niet lange tijt daer na,begrepen in het kort.

Schier tot eêwoort gebracht.-Dat yder moet beminnen
Eerst Goi> van ganscher hert, van krachten

ende sinnen
;

Een ander als sich SELFS.Dieneerftig daer op Iet,

Doet al wat God ons leert,volbrengt de ganfche Wet,

Oeh dat fïch al de bien.']

Dffli auteur fchijnt gelet te hebben, ^eieyiwoïty Boterende h^i^fat hj eten.

op de plaetfe Efai^^. ij. daer van Mellia

Dat ghy Jyt diefe voet . ]

DeHeyligcrchriftueredecIcde voor- de felve, op de tweede roanierc geno-

fïenigheyt des Hecren ix\ dry declen : ren '"en : van de welcke de fchrifcucre fpve-

cerften in hec aenfien dat zy haer ver- ^tnès. f, gcbriiyckt het exempel van de

iheckt tot alles wat van Godegcfchapen vogels. Gelyck lob 39.3. WieUreyt d»-

is: ten tweeden in het aenfien, dat oock raven haer aes y als haer jonge fehcjen

de nainfte eïi de geringftc creatueren daer tot God, ende mifbaer maeckfft^ om dat z^
doorvcrforgt worden : ten derden, in met e^ hebben teeren>cndcVQilm 1:^7.^,

hetacnfien van elckc mens d.iciinbe- gelyck oockMatth. 10. i-p,. Op welcke
grepen. Den auteur fprecckt hier van plactfcn den auteur hier gefjen heeft.

Mè;j gaet het kint befnijden .]

De Heere Chriftus heeft befnedé wil- andere , die onderde wctbefnedfen wa-
len wor den,nict illcen om de wet te vol- ren , iit zyn vlees te heyligcn,

brengen , macc om debefnydenifle van

Cceft gaven voor de pjff* ]

Eenpaer tortel davveniOfce twecduy- re jongc^cl/ck dcH» Lucas getuygt in
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zyn 2, 2\' cnde geboden wort de (êlvc te offeren m de bcfnijdcnifTe, Lcvit. 12* 8»

daer hy nochtansgeenfonden Met omen heeftgedaen.
J

Dit is oock cencn byfondercn t rooft, funde, maer bctaclingc voor de fonde j

D.U de Ibnc Godes onfe fwackhcyc aeii- daeronfc fwacklieden voor het mecfte

genomen hcefc m fulcker voegjen, dat de deel ofre ionde zyn, ofte een fonteyncn-

iVackeytdic in hem was , niet en was deoorfpronck van Tonden.

<JMet om en heeft gedaen.
\

De Hecre Chriftus en heeft , fegc den hadde kerboi-en te \/orden.VVacr uyt da

auteur,geen fonde met ons gedaen,noch blijckt,dat hy alleen belhedcn is gewceft,

oockgeÜrft ; want hy is aUeen foo gebo- om de wet te voldoen,eiide om zynege-

ren gewceft,dat hy niet van noodeea li(^orfaemheytvolkomclick te bewijfcn.

De leeraerp^^jge ftil. J

Gelyck de Heere weynig voor zyn den SoneGodeSjdiemet God een was,
doot, ons boven al bevolen hcefc de vre- een hseft doen worde me: den menichc.

deendc depaeys , ende gelyck gans zyn om de menfchcn eerft met <Acn andf^ien,

leven ons tot de fclve heeft geleytende endcalfoo met Gode teveresuigétls.cydc

gcwefcn, foo en iffer niet dat meer tegen de loden , Qndx die noch vreemdelingen

d€ hcylige dagh van zyne geboorte ftryt, ( icgt den Apoitcl ) van het verbonr -^a^

dandatmen van twift ende tweedtacht ren. Ende dacrom noemt de ièlvenoock

op d«i felvéfpreeckt.Op dien dach,feg- de Heejrc lefus Ephef.i. 14. onièn paey^
ge ickjop den weické de Engelé de vrede die alle beyde een gemaeckt heefr, ende dis

gefongéhebben.Gelyck het alleen oock het affchutfel des middelm-Htrs heeft ^i^
de liefde van de ecnighcyt gewceft is , die broken.

die Simeon doetftngen .'\

Luci in het tweedc,deu treffelickc lof- gereet fijnde om te fcheydé uyt het vlees,

finckdiedefelvedaeraenhet 29.v.fingt, naedathyden faligraakcr ia het feWc
hebbende den Heefcin zyne eimeH,endc gefien hadde,

Maeckt Zaeharias fiom, ]

Luc^ I. 22. om dat hy de booifchap S. lan, geen geloof en gaf,

van Gabricl, acngaende de geboorte van

Eer hy geboren is.
]

^c-wfitcnlohannes, die op het groeten van Maria ifl zyns moeder^ buyck hip-

F 2 p«flde.
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pelde. Als of hyfichhadde willen hae- nen,dacr tocdat hy gekcmcn wa$^

(ten omzynvoorloopersampt te bodic-

eey ghy geboren Jijt. ]

Tc \vci(i\-\ de Heerc lefus ^ die door de de de vruclu vnn Eiifabeth in hare buyck

Jcracht des H- Geeftes ontfangen >vas ;cn- op dede fpringen.

gelyck als z'.in te vooren.']

Om te kennen te geven, dat oock de Gelyck merckclick blijckt Aftor.?- ^8.

ecrftcwctis verkondicht door den Hee- cndeby den Apoftel tot den Heb: 1 2- -2^.

re Icius, Aci\ Engel van den gcooté raet.

O^ Thahors hoofie kap ]

SictMatth. ^.vciLi.Ende lefiafiende volgt onder de Vaders de gene die defc

^efiharm, kldm of den ber^. Den auceur plaecs van den berg Thabor vcilUcn.

Folbrengt de ganfche "^et.
]

Eenwetdicfbokortis,datfcccn yder ren ?cnde wie bemint God, als hygebicr,

Tan buytenkandiefehoortrioo groot en foo lange als hy Ieefc:üftezyncn nacften

fwaer, dacfeniemanten kan volkome- vülkomelick,löo lange als hy met hem

lick volbrengen. Want wie en kan niet leeft ?

twee ofte dry woorden van buyten lee-

Weeft willekom van ons. lek (iedenduyvel fuchten

En loopen voor v wech, de Ueckcen voor v vluchten ;

De blinde weder fïcn; die lam en kreupel fijn

Oprijfenendegaen.Ogroote medecijn,

Ghy fult dooruwe macht veel duyfent mannen (pysen,

Ghy fulc de dooden (elfs doen uyc de graven ry fcn,

£n brengen voor den dach, vertoonen aen de Son;,

En rucken uyt den fchoot van Styx en Acheron.

Ghy fult de wilde zee tot aen de locht gevaren,

Met een geweldig' oogdoenftillen hare baren

:

En
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En als het v belieft, den fchrickelicken vloet

Van Amphirricefelf;, vertreden mee den voet,

Gclijck het droooge lant. Ghy (uk de groote vlagen

Gekomen van de maen, verftooren en verjagen,

V^erdryven uyt het lijf. veranderen in licht,

In vier,inheerlickhcyt, dijneygenaengeficht.

De viffchen uyt het diep doen komen voor uw' oogen.

Betalen vwe ichult; de boomen doen verdroogen ;

En Achelous nat, dat voor v wortgebracht,

In liefelicken wijn veranderen zijn kracht.

Bemiivnervandemens,eerdatghy waert geboren,

Veriofler van de mens, naer dat hy was verloren.

Wat hebt ghy n iet gedaen, wat hebt ghy niet gefochc

Tot zyner hulpen trooft; wathebt ghy niet bedocht?

Maer fonderling' het volck van ïfraël gelproten ,

Met boter ende melck en honig overgoten.

Van waer komt defen haet en tooren die zy voen?

De valfheyt van gemoet, dewreetheyt die zy doenf

Wie heeft dit volck gcmaeckt? wie heeftfe toch gelogenf

Heeft haer de zee ge voet, en weder Hytgefpogen?

Ofeen leeuwinne vvreet geworpen in een wout,

Dat zy gaen haren God vaft maken aen een hout?

Haer lange tyt belooft, verkondigt, aengevvefen,

Befchreuenj aenge roert, en toegefcyt,voo.r delen.'

De vader van ziin volck; het wijt vermaerde lam >

Bekent Egypten door, en in het lant van Cham:
De fchrickelicke fterr'die Balaara fach riifen

Tot Moabs onderganck, gedwongen haer te priifen;

Die hy verkondigt heeït; die gans ludea las

Veel iaren voor den dach eer hy geboren vvas.
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ick Jte den duyvel juchten .

]

Hiei' begint den auteur in het korte te volkomclick bewefen. Soo d.at den aU'

verhalen, de mcefte muAkelen die de teur met ecncn hier te kennen geeft, dac

Heereindév/eefchcfiindegcdaen heeft, de kracht Godes niet en kan verfchey-

Die niet alleen de wet Mofis ten deele, den worden van zynwefen.diè daerom

dooc de wet der genade , m.aer oock de de Hccre Chriftus oock fijndc in hec

vet der natuere door zvne komfte, hccfc vlees, gemeen gehat heeft met den Va-

tcmetged.xen. Gelyck het blijckt uyt der cnde den H. Geeft, gclyck het wefen.

zyne mirakelen. Want al dat hygedaen Door dien dat,gelyck hy nieten konde

heeft, heeft hy ofte naer on fe natuere ofte gefchsydé worde van God die een is, hy

boven de onfe gedaen. dat is,ofte naer de desgelijcks oock niet en kode gefcheydé

onfc die hy aengenomen hidde,ofte naer worde van God die almachtig is. Endc

dezyne die de onfe aengenomen hadde. daerom, fegt hy felvc Iohar>, f. 17. Afijn

Naer deonfe,heefc hy geIiongert,gedorft, P^ader vpercks tot noch toe in my. ende jck^

ishy geboren geworden ende in de kribbe Wfrc^.tegen Valentinum efx andcte , dio

gclcyt.Naer dezyne, heeft hy mirakelen nieten wilde bekennen, dat de kracht

gedaen , ende zyne GoddcUcke kracht Godes,alIcdrycde perfooiiengemeynis.

Veranderen in licht.
]

SietMarci 9. 2. Lucx 9. 29, ende in

fonderheyt .Nlatthci 17- 10. daer gefeyt

U'ort,dat de Heerc in het aenfien van zy-

ne diicipulen, te weten, Petrus, lacobus,

ende lohannes, op den berg verandert is

gewcefl:. Dochopdatnicmant en denc-

ke ^dat zyn lichaem verandert isgewecft,

ofte dat hy een gecftelick foude aengeno-

men hebben, fq^t den auteur, Dat hy zyn

aengelicht heeft verandert ,
gelyck den

EuangeliftMattheus fegt , dat zyn acn-

gedcht heefc gebloenckcn als de Son.cn-

de Lucas , dat zyn aengeficht anders is

geworden. Oock Hieronymiis fegt feer

wel, dat de verandennge is geweeft , niet

"Vaii natucre,maer van hccrlickheyt.Ende

dat is her gene dat den auteur hier uyt-

druckelick fegt. Siet Chryfollomum en-

de Proclum,biflchop van Conftantino-

polen, die alle beyde byfondcr van dcfe

vcranderinge OP den berg
,
gefch'revcn

hebben. Gelyck oock -andere onder de
Vaders. Als Damafcenus , die eensn Lof-

fanck op de felve heeft gcmaeckt,dseriii

hy fegt, dat ds Hcere,als mecder van hec

leven ,end« heefc van de doot , op den

bergThabor, Mofeneü Eliam hecfr doe
komen :om tegetuygen dat hy God was.

De loden die leefden , en achtckn hem
niet.-ende die de loden aldermeeft achte-

den, doot fyndc ,quameii hem dienen

ende eer^n.

BetAlen u^e fchult.]

Hoe k"an de Sonc Godes fchuldig fyn, ydcr voor zyn hooft aen de Roraeyneti

die alle mcnfchcn fchuldig fyn , ende bctaeldc. Dewelcke al waft dat hy \^'d

niemanten kan betalen? Den auteur wiftc niet fchuldig re fyn nae den geelt,

heeft geilen opdeplacts Matth. 17 • daer als fijndedsSone Godes, nochte nacher

de Heerc,komende in Capcrnaum, ge- vlees, a/s fijndc fone vaneen koninck,

,a2acnc woit om de fchattingc , die een { David te weten )
gelyck hy oock (èlvc

acn
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aen Perro daer verklacrt, maeckt noch-

tans daer zyn fchuk af.gcvcde te kenné,

dac hy was gekomen ,om zyne geeftdic-

kc macht te verklaren, niet om de tydc-

hcke IC verachten. Ende doet daeren-

tufTchen Pctrum eenen vis vangen . in

den weickcn hy den pcnninck vint , om
voor haer beydc re betalen.Twcc dingen

kerende. Tencerlten , wat wy fi]n,endc

Christvs. 4?

wat wy de tydelicke overigheyt fchul-

dig fijn . Ten anderen,wie dat hy was,eii

dat hy voor fich fèlf niet en behoefde te

betalen, dicallcen op fulcke wijTe kondo
betalen. Halend* uyr het diepllc van

de zee,dat iSjUyt een ander c!ement,doot

zyne Goddelicke kracht ^ liet gene heni

de raenfchen op het lant wilden doen
betalen.

C^ei bster ende melck . ]

Den aiueur heeft gcficn op het gene Dut hy haer gegeven heeft, dehoter 'Vdn

dat van Mofcs . fprekende van de irefFc- de kotyen y ende de rnekk^ vah defchaven :

hcke weldaden van de Hecre aen hcc ntitfgaders kct vet der Ummer.cn ende dtr

volck Ifracis bcwefen , in zynen twee- hameien êp Bajari gequeech , ende hoeken

den LolTanck Dcui. 3 2. I>^ gcfeyt wort: met hit merg vet van de terwe.

Dat z.y gden haren Godvnjl maechen aen gen hcut.\

Niet dat God kan lijden , ofte aen het

hout vaft gemaeckr worden : maer om
dat in^z Heere Chrifto twee natucren

fi)n , won de ganfchc. perfoon toege-

fchrcven, dat de eene alleen eygen is. AI-

Ibofegtdcn He^-Iigen Gee.^ A£tor. ^o,

28. dat God fich de kcrckc met zijn

bloet gekocht heeft. Ende den Apoltel

Paulus fcgt ,dat de Hcerc der heeihcheyt

is gekruyfl gebeft. Deloden hebbcGod
gckruyft, maer niet ds Godtheyt: om dat

fy gek ruyfl hebben die God ende mens
was . Ende defc maniere van fpreken

( hoewel niet eygen ) heeft haren jroof!;

op dat wy verftacn , dat het geen ander

is gewcell, dic '\\\ het vlees heeft geleden,

als èi\t in het waerachtig lijden des vlees^

fonder lijden is geweeft .* ende dac het de

felvcn is die gellorvcn is , ende die da

doot in zyn doot heeft overwonnen ; dic

volkomelick geftorvenis, ende volko-

melick meeftec van de doot is geweeft •

een alleen, beyde cai, beyde in een, bey-

dc de (clve. Te weten de leive periioon.

de Heere Chriftus»-

die Bakamfach rijfen. ]

Geen prophetye ofte voorfeggvngc va ende door de kracht des Heeren , met
den Hcerc Chndo, zyne komfl* ende onnytrprekclicke woorden , die hem tfa

macht, is duydclicker,vermacckelicker Geelt mga^,t€ fegencn: roepende onder
voor de geloovige, fchrickeiickfr v(Jor andere, Eenflerre is daergekomen -'fyt li*

de ongeloovige, ende vyandèn des Hcerc eob, ende eenenJceptcr heeft fch 'usrtosnt

Chrilli , als die geicfen wort Niim, ^4. ftyt Ifrael: dte de Cjpitcynèvan AloabfA
daerBileim,alsoock vantevooren,gc- Jlaen, ende aUeds l'^ndtrmvan Ssth tot

roepen fyndcom I fiokX to vervloec^en, met maeckrrtv Siet Pcttura iii syiicn ^. c.

begint hcra tot den hemel te verheffen, 2. verf /;,
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ludea vvreet, verdoekt, bloetgierich, ongenadich,

Gaec fclve doen de moort; ludea wort hantdadicK:

Gact tegen alle recht, gaet met haer eygen ham
Doorbooren aen het cruys den hemelfchen gefant :

Die raethec ganfche pack van onfe boofe daden

En van den tooren Gods hangt aen het hout geladen.

Geperst, gepraemt, verdruckt, veracht, verfmaet, befpot.

Verlaten van den mensj cndeom den mens van God.
Al wat gcfchapen is, fietzynen fchepper hangen.

De locht die rontom is, en kan hem niet omvangen,

En wort nu met gevvelt ( o wrectheyt over groot

)

Gedwongen aen te fien haer eygen vaders doot.

De Son vertrack voor eerft; den hemel floot zijn oogen,

Bcdeckt' hem met de mift, en ivild' hem niet vertoogen.

En als hy hem den geeft ten leften geven fach,

Ginckvluchten uyt de locht, en weygerde den dach.

Het fchutfel van de kerck feer koftelick geweven
Met fchoon fcharlaken root, heeft eenenkrack gegeven,

Gcfthcurt tot onder toe: de fteenen neergedaelt,

Gefpleten metgewelt, gebryfclc en gemaelt.

Den ouden Atlas quam tefchudden en te drillen^

Te wijeken van zijn pack, als ofhyhaddc willen

Ontrecken zynen hals, den hemel laten gaen.

Natura ftontbevreeft, verflagen en belaen.

Gafeenen grpoten fucht, daer mede dat de monden
Ontfloren van der aerdt, haer d iepten open ftonden.

Het aertrijckbrack in twee tot aen Cocytus poel.

En Pluto wiert metkrachtgeruckt uyt zynen ftoel.

De dolle Cerberus, gefeten aen de deu ren

Van yfcr ende ftael, ftch al de poorten fcheurea*

En
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En voelende den dach, liep drymael achter uyt:

En gafmet elckekeeleen yiïelick geluyc.

Tifiphonebebloet, met grootenfchrick bevangen,

Verroerde fevenraael haer vreeflelicke flangen.

Het brandende moras van Phlegethon dat fpoog

Veel nevel ende mift:, veel vloeken viers om hoog.

Gelijck als i£tna fchiet uyt hare diepe kolcken

Een grondeloofezee van vlammen in de woleken,

In dien Typheus roert zijn lendenen, en geeft

Van onder eenen fchreeu, hcc aerderijck dat beeft,

Trinacria beftaet te danfen en te beven,

Den roock komt meer en meer tot in de locht gedreven.

De dooden leefden in de gra\en op zijn ftem,

En liepen korts daer na tot in lerufalem.

ludea '^reet-, verjlockt.
]

Al ift dat her leven des Heeicn,niet an- brofius(in het boeck V^n de menfwcr-

dei'S en is geweeft dan een geduerig lij- dinge Chrilli, ) atn het kruys y ende -ver-

denkende zyn lijden geduert hcefc al zyn roerde alle dingen: hy beefde aen het hofit,

leven: fou is nochrans zyne ofFerhande ende dede gans de vperrelt heven. Dt^cr-

aen het kruys ,
geweeft her uyterftc en- men wel by mach voegen : dat hy flaif,

de gruwelickfte van gans zyn lijden .- ende dede de dooden leven Tenderden,
ende het lefte van zyn Icvé, het hoochfte de vrucht van het lijden des mcnfhey ts

in zyn fmertc. Doch in dit lijden mee- Chrifti, die meerder is als alle mcnfcheu
ten wy dry dingen fonderünge overleg- kennen overdenckcn. Door dien dat da
gen. Tenecrften, zyne mcnlheyt: óie offerhan de vaneen , meerder is geweeft

mecrgclcdenheeft voor demens,alsde als de fonde fvan allen : de genado

mens, jac alle menfchen konden lijden: ais de overtredingc . gelyck Cypria-
Ten tweeden zyne Godtheyt , daer den nus wel fegt. Soo dat de mens niet

auteur hier gaetvan (preken: de welcke beteren kan doen, dan-met bcvinge daer

Godtheyt in het fterven van de menf- op dcncken : cndezyn lijden met boet-

heyr, ftercker was dan alle menfchen die veerd;ghcyt,zync macht mctverfchrickc-

Icven.Iac dede de menfché die doot wa- heyt,zyn bloec met tranen overleggen.

ren weder leven. Hy hincl^^cgi S.Am-

m om den mem van God.
]

Een maniere van rprcken by de Hecrc felvc gcbruyckc, uyt de per foon van de

^ tneus.
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wens. Om te kennc te geven, niet dat hy

van €od verlaten is geweeft , die felve

God was, ende een met den Vader : m.ïeL*

orndathy in hetaeufien.van de natucrc

die hy met ons gemcyn hadde , ge-

fmaeckt heeft den tooren Godes tegen

de natuere de welcke van hem was afge-

weken. Die oock foo fwaeiiick, Coo ver-

fchnckelick, foo oniiytfprekcHck over

Bcm wiert uytgegóten,dat alle menfché

tfamen die nieten konnen bedencken,

nochteen füuden konnen hebben dra-

gen. Ende daerom hcefr den auteur de

woorden des Hecrcn felveMatth.Z7.4<^.

behouden : die de Propheet David oocic

vantevooren pfalm.^z- i. gcbruyckt

hadde.Laet ons dan weté^dat dcfe woor-
den van hem gefey t wieiden,uyt onfe na-

tuere, om dat de llrafFe die hy droeg,was

OP DEN Lo FSANG
evé groot(fegtCyprianus)nietde(chuItt

als die geen fonde en haddc. En dat ifl: dac

dsn auteur fegt.öw de wfwj.Gevende, in

het korte ce kennen, ten eerden , dat hy
om onlent wiHe heeft geleden: ten twee-

den, dat hy fpnck in ons : tenderden,

dat de natuere die van God verlaten was,

de felve was die de SoneGodes acngeno-

men hadde : ten vierden, datinde CeWs

nochtans, in zyn aenfien , geen fonde

en was . om datzy met de Goddslitko

vereenigt was. Maer hcewiert hy verla-

ten? te wyie dat de menfheyt was in het

lydé, hielt haer dcGodtheyt ftiljfegt I re-

neus . Om dat te weté , de menihey t die

volkomen in hemwas ,oock volkomc-
lick foudc lijdé:eii dat wy alfbo akemael

in hem ende doorhem voldoen fouden.

JDe Son vertrack voor eersi.
]

DeSon, wefende de gemeene roortfe

des werreits, weygerdchet licht aen de

Jodé.niet alleen op dat zy oock (gelyck

Maxim u» met namen Taurinenfis fegt^

\i\ïntfouden voorden van eogen , die blwt

van herten waren :mact oock,om dat alle

«feiuentcn, met haren fcheppcr beroert

waren: al was het dat hy nacr onCe na-
tuere maer beroert en wiert. Ende op dat

zy oock de gefchapen Son fouden mif-

Cen, die den irhepper van de Son, ende de
Son van gerechtigheyt,mct onrecht ve£-

druckt hadden.

fier kojlelickge^ven Vmfihoon fcharkken root. ]-

Wan i al foo wort her felve fchutfel verfcheyden coleurcn is ge weeft . Doch
van de kerck, dat inde doot Aqs Heeren den auteur noemt het byfonderfte . Ende

fcheurde,befchreven 2.Pêrahp, j. i^ is een maniere van fpreken die genosnjt

Vyt vveJckc plaetfe blijckt dat het van wort Synecdoche.

Ve doeden leefden, ]

foit is demccfte kracht die de Heere Koningen x7 EIifeu5 in het z.^,i^1
getoont heeft in zyne meefte verncderin- maer door'^c kracht van de gene dio

ge.VVant EÜGcus eft Elias^hebben oock voor alle menfche fynnde gellorven , da

dcdoodcjQgevYcckt, Êlwsinhet i. dci dooden^felyc (tervende/oude veryvecké.
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Oock alla de trcffclicke en groote werckê

die tcgon de nacuete/oo van Elifèus als

van EIias,gcdacn fyn gewccft/yn gedaen

ge\veeft:,als vangcfantcn cnde ambafla-

dcurSjgcfondcn van den Heere endo Ko-

ninck der natuerc,cndc den aennemcr va

<ie onfc. Die iudc volhcyt des tyts , fouda

vcrfchijnen : om te kennen te geven, dac

alle de mirakelen die voor zyne konaft

vandezync in zynen naem gedaen zyn

gewccft>de zyne fyn geweoft. Voorder

dé EiiangeiiftMaithzuSjin zyn^zj.cap.

m het S2. veerSjftelt onder andera mira-

kelen,die gefchict fyn doe de Heere zy-

nen geeft gaf, Dat degrave geo^ent xvier-

den^cnde dat vele lichamen der heyligen

Segejlapen hadden,opfiorrden. Ende fegt

nochtans in het volgende veets , datry

ccrft nazynevercijfenifleuyt de graven

gcgacn fijn . Want de woorden aldus-

luy fSicn-.Ende uyt degravengekomenfijn^
de na zjne verrijfenis , fijn 'in de Heyltge

fiatgekomen , ende hebben ftch aen vele

vertoont. Defe fwatigheyt overlegt S.

Aijguftinus in zynen 99. brief,acn Euo-
diumgefchrevcn , endemcynt, dat den

Heyligen Euangelift, als hy fegt, dat de

dooden doen vertelen fyn, te weten , als

de Heere zynen geeft gaf, een maniere

van fpreken gebruyckt foude hcbben,dic

anticipatioj ofte voorkomwge, ,genaemt

wort : wannccrmcn fegt
,
yet te gefchie-

dcn,hct welckc korts daer na fal gefchic-

den.Dc Grieckfche Vaders, feggen, dat

de dooden,als de Heere zynen geeft gaf,

geweckt wierdefi : doch daer na , als hy

verrces,eerft uyt de graven quamen. De
oude Poëten der Chriftenc,onder welckc

is luvencus, die al voor S. Hieronymus,
een tyde vanden Keyfer Conftantmus,

gcfchreven hecft,legt defe woorden uyt,

als ofte de dooden op de felvé tyt, leven-

de geworden, uyt de graven ende in de

He\ iige ftat gekomen waren, Want hy

SI

fpreecktiof hy de (clve niet gelefcn en

hadde

.

Turn veternm mvnumenta virum p4-
tuére revulfis

OhjicibfM, vivaque mtitnaper membrA
reverfcy

Et vifum pajpe popnli, per mcenia Ute

Erra vere vrbis.

De felve wor den occk van Cypriano na
^laien. Gclyck oock Chryfoftomns
fchijnt in zyne uytlcgginge op de voor-
gaendc plaetfe, in het ƒ5. veers,infgc-

lijcks de felve woorden, te wetcn,»/«2,i;«*

verrijfenisy na te laten : die op een ander
'nochtans duydelick fegt,Dat de dooden
door de ftem van den Heere,gevende dé
geeft,gewcckf, datis,allecn levende ge-
maeckt wierden , maer daer na met hem
eerft verrcfen. AJsoock Origcnes.Andcro
feggen, dat de meyninge van den Euan-
gelift is , dat zy doe de Heere fterf

, ge-
weckt wierden, ende uyt de graven qua-
men .' maer na zyne vetrijfenis , eerft in

de Heylige ftat quamen. Dit is de oor-
faeck dat den auteur , volgende foo de
eenc als de ander uytlegginge va de oude,

voorfichteück fpreeckt,ende fegt , Dat
de dooden leefden, dat is, levende wier-

den ( want dat woort heeft een byfondcr
kracht,om de groote macht des Heeren
in zyne grootfte vernederinge.te kennen
te geven ) op de ftem des Heeren , doen
hy ftatf : doch dat zy korts na dien lijr,

tot m lerufalem liepen : dat is, dat zy le-

vende wierdé,doen hy ftarf: eiï verrcfen,

doen hy cpftont Doch het gevoelen
dat hy (èlvc van de voorgacnde plaetfe

Matthei heeft, daer medealle fwarigheyt

wort wechgenomé,falhy met do hulpc

Godes,op eenander te kennen geven.

Alfoo hy vaftelick gcvocIt,dat de geleer*

de veel dingê onder den anderen mogen
Q Ji 0Y«
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ovcrIeggcn,die (Icchte en "ecnvoudi- gcraet meetdcc ftichiingc niet en wetene

De dooden braeckcti uyt, en liepea felf getuygen

,

Betoonen over al,dai: Belial moed buygen,

Verflagen, omgebrachc, gebroken en gevelr

,

En dat Emmanuel alleeii behiek het velct

Die midden door hec grafden derden dach qiiam breken»

Gebraycken zyne macht. De doot heeft v geweken..

De duyvel heeft gefien>d«c ghy tot harer fpijt

,

Ten hemel op gegaen en ingeklommcnfijt-

Dat ghy fyt met ons vlees ten hemel in gevaeren.

Hetaerde'ryck, dezee, tien hondert duyfent paeren

Van englen, fagen aen, dat ghy door eygen macht

Ons vlees hebt bovenal, j^e boven haer gebracht.

Van daer ghy font den Geeft: die komend' uyt u beyden^,

Den Vaderenden Soon,maer van haer onderfcheydcn,.

Is datghy beyde fyt .-is beyde^dat ghy lyt,

En die ghy niet en fyt : met beyde voor den tijt.

Vandaer ghywederom fult komen ons befoeeken,

Doen klinckenuw trompet tot aen des werrelts hoecken.»

Gaen fpreken uyt het recht van alle vlees dat leeft

,

Eri dat.de bleeckc doot tot haergenomen beefL

dat Belid moeft huigen. \

Door dien dat de duyvel ten csrfteii de Valentinianen; dat dé vyant van de

volkomelick was overwonnen vanden mens^hadde overwonnen gtweeft dcor de

Heere Chriftus sis God (ijnde.Tén cwee- men^,de vyant votn de mens enfonde niee

den behoorlickoveiwonnc vanden fel- hehoorlkk^over'^onnen hebben ^emefit

ven als men s fijnde. Want het en hadde voor de mens^

geweefi,(kgi Ireneus in zyn izi,Tegen

JDie middendoor hetgrafden derdendach qmmhreken. ]

B&HccrKgobtQkcnmetgcweküyt de eerde, om ons «vlees ic bcviijcn van
de.
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de ftant dacr het in was geftclc door den die gekomen waren, om tt beletten dac

ecrftcn Adam • die, gelyck van hem na hy nicc en foude veriijTen,gctuygérou-

dcn val gefeycworc, Gcncfj. 19. ftof den wcfendac hy was verrcfen ; endc
was, endo foude tot ftof weder keer^^nus om alloode loden door de kracht vat»

gebroken door de macht van den duy- zyne vcrrijfenis , gdyck in zyn ftcrveii

vcijom dat hy her facr wasdac her (er- duor de beweginge van alle declcmen-
pent den kop foiidc vertreden ss gcbio- ten, noch eens ce overtuygé,dat hy God
kendoorde düoc , om dat hy ons leven was.Te mcer^om dat,gelyck zyn hjden
was, cnde ons dat gafdoor zyne verrijTe- isgewecftden hoochften trap van zy-
nis, endc aireede verkregen hadde door nc vernederiiige, alfoo de verri)fenis ge-

zyne doot: is oock.gelyck de fchnfc ons weefl is den cerften frap van zyne vcr^

leert,gebroken door zyne vyanden , die hoügingc,endemet hem ende in. heiu

h^tgraf b£waerden,opdac,allede gene vandeonfe.

Te» Hemel op gegaen, J

Dit is den hoochften en opperde trap vereeninge,van de fclve in Chrifto , was.-

van de verhooginge des Hceien,cn met De Heere is dan ten hemel ingcklom-
hem van de onfe. De Heere is na zyne men , niet om zyne,maer om onie willo»

verrijfcnis ten hemel met het vlees ge- omdathy hem naer zyne namcre noeyc
klümmen:w/>r dmer het woon van tevoa- en hadde verlaten. Gelyck hy oock op
ren niet geweefi cn'^'as , maer daer het deracrdeais gekomen,fonderdcn herBel

Woort vlee
s
geworden,nict g^efeten en had- te verlaten. Soo dat hy diroock gcdaen

de, ftgt Cyprianus . Ende dacrom fegt heeft door zyne macht, ende tot onfec

oock den auteur,dat dedbothem gewe- verhcfFiiige in hem. Ende daeror» te:

ken hccft,die over zijne Godchey t geen meer tot Ipi jt vanden day vel,die ons ver-

macht en hadde, ende de duy vel, die ceii voert liadde,eade moeft iien^datonfe na-

gefworen want van onfe natiiere , ch dé tuere die hy verdorven ende befmet had',

vernieuwinge, maernoch meer van de de, ten Hemel met hem opgevoert^wietc^

Batghy Jijt ' met ons vlees.
]

Den auteur geeft hier nu te kennen , is verhoogt geworden, ende in liera on£a'

dat de Heere is opgeftaen ende ten he- natuere. Die opgevacren is niet alleen

mei gcvaeren, niet gelyck hy geftorvcn met,maer oock, door de Goddelicke: als-

is, alleen te weten als mens , ofte alleen wefcnde niet de felveofteénateure.maec-

\\\ het acnfien vande mcnfchelicke na- vanden fel ven endc inden felven . doos:

luere, macr als God ende Kiens : dat is , dien zy inden felven was vetcenig.?»;

foo dat deganfche pcribon van de Sonc

VAn daer ghyfont den Geefl.]

Den auteur ^aet nu in korte woorden Geeft gelooven moeten. Soo hacff en

bescij£cn,al hei g^ene wy vanden Heyligé was den Heere niet [gcvaeren ten humoi^

G 3. ofto
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ofte den H. Geeft is gelcomcn op der

aerci«n.Endegclyck dcSone,{ijnde on-

ficnlick, ficnlick geworden was : foo is

oock de Geeft, die onficnlick was , fie-

nelick vctfchenen, op dé vyftichfté dach

van zyne vertij fen is , den tienden na de

opvatingc ten hemel. Gelyck de Sone

van eeiiwigheyt geboten uyt den Vader,

op den beftemden tyt is gekomé tot den

mens: foo is den Heyhgen Geeft va eeu-

wigheyt voortkomende uyt alle beyde,

cp den beftemden tyt gekomen tot den

OP DFN L0F-5ANCK
mens. De wclcke niet alleen getoont

heeft,dat hy wacrachtig God was, ges

vende de Apoftelen gaven die boven de

menfchen waren.endedie nootfakelick

vooralle menfchen waren, om de fclvo

in de kennifte des Heercn te onderwij-

fen : maer heeft oock bewefen, dac de

Hcere Chriftns wacrachtig was, endc

waarachtig God was : oock na dat hy
waerachtig mens was geworden , van

de weleken hy belooft was. loha, 16.7.

de komend tiyt v heyden .

]

VVant gelyck het den Vader eygen is,

dat hy van ceuwighcy t dé Sone heeft ge-

wonnen: foo is het den Sone eygen , dat

hy van eeuwigheyt uyt den Vader is ge-

b#ren:den H. Geeft,dat hy uyt alle bey-

dc van eeuwigheyt voortkomt:ende foo,

dat hy het wcfen van eeuwigheyt van al-

le beydeonrfangt. Van allcbeydc , als

fijnde den bant van de onuy tfprckelickc

Dryvuldigheyr, gelyck Bcrnardus hem
noemt; de weldadigheyt van God , ende

God felve : de kracht van God den Va-
der endc den 5one : ende methaer,God
felvc.

maer vaft haer onderfcheyden.
]

DcnH. Geeft is ónderfcheyden van jeenGod,endedefelvcGod,niet de felvc

den Vaderende den Sone.maer niet ver- pctfoon in de felve Godheyt.

jfcheyden : dat iStdtftwtitHirjofj diverftti.

Is dat ghy leyde fijt. ]

Te weten God. Want den Hey ligcn een geeft is .War de Vaderffcgt Bernar-

Gceftis waerachtig Godjgelyck God de dus ) is een geeft : de Sone is een geeft

:

Vader, ende God de Sone: gelyck hy den Hey ligenGeeft,is een geeft,

öock met alle bcyde gemeyn heeft dat hy

en die ghy niet en fijt.

1

Te weten den H. Geeft.Want gelyck

de Vader niet en is de Sone, foo en is de

Vader nochte de Sone dé H. Geeft niet.

Die van den Vader eü d^n Sone ónder-

fcheyden wort Match. 3. 16. 17. lo-

Iiaui* 84« ïö.^n in zyné cerfté brief.5.8.

met meer andere plaetfen. Den auteur

fegt dan,dat den Heylige Geeft is,dat zy

beyde (de Vader te weten ende de Sone)
fyn: in het acnfien van de natucreende

het wcfen. Dat is,dat hy God is gelyck

zy, Soodat hy, bcyde is,het gene,

dac
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dat zy fiiti,dat is God :ende is die zy niet de pcrfoon, te weten; niet de Vader, nj^t

en fijn,dat is een ander,in het aenfien van de Sone,macr den H. Geeft.

f»ef heyde voor den tjt.
]

Dat is, met bevdeceuwig. Want ge- Schrift fclve van hem rpreeckt;roD isdcn

lyckdeSoneeewig is met denVader,al is hf. Geeft eeuwig met alle beydc,aikoiïiC

hy uy t den Vader geboren, gelyck de H. hy v oort uy t alle bey de.

Gaet [preken tip het recht.
]

Gelyck het de volkomen onderdanig- niet alleen de gene die hem vcroordeeTc

hcyt des Heereii Chrifti was verheylché- hebben/ maex oock alle die zyn oordeel

de, dat hy eenmael om ons ende voor onderworpen willen lyn, eii liever heb^

ons gcoordcelt , jae veroordeelt, foude ben zyne rechiveerdigheyt te verwach-

worden : lbo verheyft ryne volkomen ten, als zyne berrahertigheyt aen te nc-

heerlickheyt, dat hy eenmael oordeelc: men.

Verlofler weeft gegroet,van vreeflTelicke machten.*

O fchrickclicke leeu van Ifraëls gellachcen.

Van ludaneergedaelc: de God van Abraham,

E n die nacr Abraham veel hondert jaren qiiam.

Die wederom den hofvan Eden hebt ontfloten^

Cocytus toegeftopt en Pytho doot gefchoten,

Gebroken zijn gewelt. O uytverkoren faet

Dat Pluto met zijn macht den kop in ftucken flaet;

Het flot heeft afgeruckt^ de poften afgefmeten

Van zyn geweldig hof, hetoudejockverflecen

Dat Mofcs felvedroech. in zijne plaets gefec

Eenminnelick verbont en liefelickewer^

Het eynde van de wet, het eynde der propheten
j

Die Moles heeft gefien^ en lofuegeweten

:

Het eynde van de wet,en weder het begin :

Die lacobs vader waert, en fijt oock Benjamin^
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Aen Adam eerft beloofc,by Noê vaft gebleven

In alle zynen noot f den goeden man gefchreven

Een hancfchrifc in de locht, naer dat hy was verfchoont:

Dat nu tot on(en trooft,noch dickwils wert getoont.

Dielacob heeft gevoelt, enSalomon gcfongen,

En Samfom uytgebeelt, van alle kant befprongen
,

Bevochten en gctergt;die Moab heeft geducht,

En Amalec ge vrecft, en David heeft gefucht.

Ofchrickelickenleeu van ijraélsgejlachten.
]

Dat i5,den Iceu uyt dcngellachtcluda. dusdatgedacn heeft .fcggende: Vie een

gelnck de Hcero genaemc wort Apoca» Uw was in zyn lyden, ii een leehffeW^orden

lyp^' S- J- E^dc f fegt hyJ een vande oit- in "^y?) vernjjen. De leen van hetgejlachte

derlingen feyde tot tny : vpeent niet ,fet ludais verrefenende ovtrmnner ^tvpeeft:

de leen uyt den gejlachte Inda , de wortel die de doot^ de vpelcke hy door onfe fwackr
JDavidsyheefc overwonnen. Doch dsu au- heyt heeftgeladen, door zyne kracht ende

icuc noemt hcra ai fooi n het acnfien van verryfenis met den voet heeft vertreden,

zyne veirüfenis. GeJyck oock Bernar*

Die Mofes heeft gefien. ]

Mo fes heeft den Sone Godes gefien Marcionë,dcnHecrcChriftum,DéGod
inden gccftrendedoor verfcheydcn open- Mofis,ende fogt : Wat heeft hy met Mo^
baringen , endc rot verfcheyden eyndcn. fei te doen , die den God van Mofes ver-
Endedaeromnoerat Tertullianus,Tcgen ^erpt} •

en lojue gebeten.
]

Die het voick in het lant van belofren was vande gene dieons in het rechte lant

heeft gebrachc^ende allbo een voorbeelt van beloften foude bringhen.

. Die Jacobs vader ^^aert, enJijt oock Beniamm.]

ïacobs vader was de Hecre Chnftus
, heyt,geh'jck Beniamin: als d\e van lacob

sis God,ende oveiTuicks de God ïacobs. felve aen luda belooft wiftrc» Gencf, ^o.
J5ew<jwtff , om dat hy dcfonelacobs,iae Yerfi /o,

de iiefftsfonc ïacobs was, naci: de mcjis-

T>en
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den ouden mangefchreven Een hantfchrift inde locht.}

Tc weren, don rcgenboge. de weickc vaft teecken , dat de wcrrcit niet meat

Noctotverrekcringe van het mcnCche- met het water fouda vergaen. SiecGe^

licke gcflachte gegeven, ende inde lochc ncf. 9. verf. 5),

gelyckgefchilderc is geworden, tot een

Die Ucoh heeft qevoeU.\

In het worftelen. Sict boven, ende Gencf. 23. 24.^

en Salomon gefingen.'\

Salomon heeft de Hccrc Chriftusge- gefcyt.

fongcn in zyn Hoogliet, als Boven \s

En Samfen uytgebeelt,
\

Die de oude Vaders bctoonen een ende 12. cap. Van de beloften cndcVoöi-

voorbeeltjten cerften vande vetvolgin- feggingé. In het wclcke boeck hy toont,

gen, ten tweeden van het lijden Chrifti hce het gene dat in het oude verbont \s

gewecil te fy n. Maeï fonderlinge Profper gefchiet ende gefcy t va veicn,in het mcu-

Aquitanicus in zyn tweede deelzin het 11 we in eenen Chrifto vervult wort.

Die Moab heeft geducht , ]

SietNum, 2^. 17, daer Balaam fcgt , die flacn fal de Capiteynen van MoabjCn-

Dattcr fpruytcn fal een fterre uyt lacob, do verwoefteu alle de iomzïi Seth.

ende daiter opftaen fal een roe uyt Ifrael,

En (^malec gevreefl. ]

SietExod. 27, daer Amalec vlucht ce des Heercn.Siet onder andere Profpc-

voor het teccken.dat Mofcs maeckte: het ram Aqnitan. in zyn eeifte boeck boyea

wcicke de Vaders uy tleggcn op het cruy- vermeit, cap. 40.

en David heeft gefucht.
]

In een groot deel van zyn Pfalmcn.

O Sone van de mens,en van den aldermeeften:

De tweede van dien naem^maer niet te min den eerften,

H Eu
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Enaldermeefte naem:o foetenaem,voorwien.

Tot in den hemel toe,fich buygen alle knien ;

O lefu foete naem , foet boven alle maten,

Soet boven honichdau^ en boven honichraten :

Soet boven al het riet dat Indien ons fentj

Soet boven al het foet dat yemant is bekent.

Soet boven al het foet daer minnaers veel van houwen,

O rechten lonathan^ foet boven alle vrouwen

.

Elia weeft gegroet; door uw' verrij(ènis

EHas in de locht, en lonas uyt de vis,

Bcfneden en gedoopt; geftorven, fonder fterven:

Gefoncken tot der hel, maer fonder God te derven :

Als d ie God fèlve wacrt, en waert in zynen fchoot.

Noch lijnde fonder vlees, en midden in de doot.

Op eenen tijt by God, en God; doot, en begraven .

Begraven was het vlees met koftelicke gaven ;

De fielewas by God, en by demoordenaer:

De Godhey t was en bleef in alle bey te gaer.

o Sone van de mens .

]

Defcrt naem wort do Heer op veel de waerhcyt te bctuygen van de meni

plaetfenindc fchriftucre tocgcfch reven: fchelicke natuere.

cnde in fonderheyt van hem fèlvcn , om

J)e tweede van dien naem.
]

Want den eerden lefus h gcweeft foo oock in dat deel een voorbeelt des

lofue de fone Nun, die de Ifraëliten m Heereii lefu va fommigc genaemt wort )

her beloofde lant heeft gcbtocht. Den maer om dat lofuc , die lefus Naue van

auteur fcgt, De tweede van dien naenti Sirach, deGrieckfchentcxt,endede ou-

niei om darter niet meer en fyn geweeft de Vaders wort genaemt , de byfondere

va dien naem (als lefus lofedec die oock en eeifte voorloopcr van de Hcere is ge-

mct Zorobabel een groot deel van de lo- weeft: die ons in het waerc Canaan moet

den mlcrufaiera gebracht heeft, cadc al- brengen, Gel/ckdc rechte cnde waero

lefus
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lefus oock bovéom die oorfacck , Vorft dat lefus Nauc, cnde het gene van hem
vanCanaan,vandcauteuigenaemrisge- ih het oude reftament gefcyt wort, een

weeft . Siet den fclven Piofper Aquit. in voorbcelt is gcvvecft van den Hceia

zyn tweede voorgemelde boeck cap. 14. lefus.

2$. i^.alwaer,wijtloopigvvortgcroont, *

fich bttygen af/e knien.
]

Sict den Apoftel Paulus Philipp. 2.10. huygen.van degent , die in den hemel, of

O/ dAt in de naemUftu aUe knien fich der aerden.ende onder der aerdenfijn,

O rechten lomthariyfiet boven al/e vrouwen.
]

Den autcuf heeft uytgedtuckt de bc- gighcytom uwen wille: ick^hebbe groote

wcgelickc woorden des konincks Da- vreticht ende vroeyelickheyt aen h gehat.

vids ,daer n:icde hy beweent 2. Sara. i . de rwe liefde wa^ my [onderlinge , boven ds

doot van lonathan; onder ander feggen- liefde der vronmn,

de -Jonathétn mtjnbooeder,ickJjen in ban-

geflorvenfonder fterven. ]

Want de Heere Chriftus is geftorven roits het VVoort ofte de Godrheyt ,racc

in den vlees, inaer niet gcftorven met het de fielc enda het lichaera vcicenigr is

vlees: Jm dat hy als God,meerdcr was da gebleven. lae alfoo i^ hy mens gehlev^'.

alle vlees. Is oock wel waerachtelick ge- oock doot zynde. in het aenfien te wets

ftorveti,doordiendat de fiele ende het van dcfen bant, niet va zyne menfc'ichu-

lichacm van den anderen gcfcheydé fyn kc natuero. Daerom fegt den auteur;,

ge weeft: maer niet geheel geftotven, over gefiorvenfonderfierven>

en '^aert in z,ynenfchoot 7{ochfijnde [onder vlees, ]

De Heere Chriftus , fcgt den auteur , Cyrillus in zyn boeckTegen de Anthro-

was in den fchoot des Vaders,eer hy het pomorphiten, de gene die dotften (eg-

vlees haddeaengenoméjae aenncmende gen,datden cenig-geboren fonc Godcs,

het vlees ,ende na het aennemen van het mcnfche geworden fijndejden hemel

vlees. Want die in denfchoot da Vaders vanzyneGodtheyt beroofde ende Ictg

ever 4lregierde,fegt een oaiVsidct 1 heeft lietilaen. Daerom fegt NyfTenus oock

in den bayek van de maecht het vlees aen- feer wel , dat de Heere wiert gefonden,

genomen . De felve heeft het felve oock maer niet gefcheyden - Hy vpiert, ( fegc

Yndé fchoot der aerdé neer geleyt, fonder hy , fprckend e van de gcbooite, ) gefon^

nochtans te gaen uyt den fchoot van dé den door de liefde die hy de mens toe^

Vader.' tot dat hy is verrefen ende ten droech, nietgefcheyden '.om dat de na^

hemel opgeklommen. Eii daerom ftrafc tHere van de Godtheyt niet en wort ge^

H 1 fiheydetf^
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fcheydert. Gelyck oock de Vaders in hcc fegt. Daerom gelyck het fekcr is,dat hy

SynQdzv^]>\kcnz^HyiiGodfijnde,gfko- bleef da er hy was, om dat hy bleef d.u

tnenopdcraerden^hedeckendemet vlees hy w.is, wordende geboren: foois hec

de^rooihcytvarj z.yne G)d[heyt, cnde d<tt feker dat hy bleef dier hy was , oock in

na^'^ynewille. Soo d.it hy den hemel niet de doot .• als Wijvcnde by God, blijvende

f« verliet: ^elydOjy ° ock^cer hy het vlees God,blijvdide in het leven, ende blijven-

aennam, bnyten de vcerrelt riiet en was. Hy de het leven .

was God, hj is God, : gelyck Gelalius wei

Begraven "^as het "ulces metkojlelkke gaven.
]

In dit vcers en is niet te vergeefs ge- het graf lijnde . door de kracht van de

feyt, jaefelve mot de Icfte woorden. Den Godtheyt ,
cnde de eeuwige vooific^

auteur verftüetdojr de k- ftelicke g.wen nigheyt van den felvQu wiens vlees eea

deMyrrhaefi Aloë, vanNicodemus tot ve'rfekeringe van het onfe was , dat

de begravinge gegeven,op dat oock het in het graf ftl ruften : ecncn trooft

lichaem felve niet en foude vergaen van van onfe natuere , die in Chrifto met

de gene die het Icvéfelve was. Ende daer- deGoddelicke tot het vlees toe is ver-

om en konnenwy ibnder fchrick ende refen ende op-genomen , cnde in een

trooft dit niet overdencken , als dac op yder van ons noch fil verrijfen. lae dat

ecncn tyt het vlees is in de aerde geweeft, de verrijfenis des Heercn , een wet ftelt

<le fielc in dtn Hemel, de Godtheyt by al- voor de onfe : om dat hy het lichaem

Ie beydc • treckende de moordeiiacrdaer dat hy van ons heeft genomen , in zyne

de fiele was, ende makende dat het vlees opftandinge vernieuwt heeft , ea alle do

niet en verginck dat in her graf was. Soo leden treckt daer het hooft is. Ten leftea

dat het V Voort ende de fielc fijn geblevé tot vervolginge van de plaets Pialm. 1 6^

gelyck fy waren, doen het vlees in het io,Ghy enfnlt ?jiet toelaten dnt uwen wei

grafwas,endc het vlees dat in het graf beminden het verderfproeve. Gelyck dio

vas, is fonder verderfgebleven felve in op Chtifto uytgelcyc wort.Ador. 2. 3 1.

Defiele was by God.]

Den auteur heeft hier vcorfichtelick Godtheyt Acs Hecren,die doch over al is

gefprokenjom te wederleggé het gevoe- ende oock by de moordcnaer% doen hy

len van Euthymius, ende cenige andere dat beloofde : gelyck oock tegen an-

vandeGrieckfche Vadersidie de 'plaeife dere , de welcke feyden, dat de Heere

Lucae aen her 23. 43 . daer de Heere den iprack van het Paradys dat Adam voot
' moordenaer, die als moordenacr gcko- den val bewoont hadde. Segtdactom,

men was aen det kruya ,ende doorzync Dat de fiele des Heercn was by God,
belijdeaifle ftarf als maitelaer (gelyck S. cnde de moordenaer . dat is ', de rufte dio

Hieronymu5 van hem fpreeckt) belooft, de Godtfaligen bcreyt is van den Heere,

d^t hy dien dach met hem foude in het na dit leven •

Paradys fyn, verftaeu hebben van de

Van
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Van God den vaderfclf in uwen doop geprelèn,

Als God, en als de Soon ; en van den Geeft geweien •

Om dacghydryeiijt,en fijt nochtans maereen;

Endacghydrye fijt; en fijt nochtans alleen.

O doodcr van de door, vernielder van de Tonden

,

Voor wien den hemel beefc,de wrokken ftaen gebonden,

Dcfterren houden ftil, en vreefen allegaer.

Voor wiens vcrftoorcgemoetjdegrootcwagenaer

Vanhecgemeynevicr,deluyfter van der eerden

De brandend' heetc Son, rontora bedeckc zyn pcerden

Met grondeloofen nacht, voor wiens verborgen lichc

DegrooteSeraphinsbedeckenhaergeficht.

O koninck weeft gegroet, van eeuwighey t geboren

,

Van eeuwigheyt gekroont, van eeuwigheytgekoren,

Melchifedech gelyck. O priefter fonder tijt,

O eeuwige Propheet,O eeuwige Levijc.

Gefalfde weeft gegroet, met Toeten dau beftreken.

Die niet en Tal vergaen, en nimmermeer ontbreken,

Met olyen van vreugt, met Talven feer bequaem

Tot uw drydobbel ampc : vandaer komt uwen naenv

Omdat^jydrye fijt, enjijt nochtans maer een. J

OmdatdeGodtheyt is dryvuldig \r\ acnfien dat zy Vader, Sone, H. Geeft

perfoonen , cnde nochtans eenig indo fyii, moet mea weten dat het perfooncn

dryvuldigheyr. Dacrom als wy geloo- fijn vaneene Godthcyt : in het aenfien

ven in den Vader, den Sone , Atx\ Heyii- dat zy God (ijn, raoecmen weten, dat da
gen Geeft, die drye zynj gelooven wy perfoonen een geiueyne natuere heb-

in God, die een \s. ( niet in Goden , die ben: ende dat wederom^ om dat 2iy een

vele fyn , gelyck de Heydencn doen.) God fijn.

om dar zy een God fijn. Want in het

O dooder *vm de doot,
]

Om dar hy ende geen ander , vooi ons is geftoiYcn, die o^ptlcker wJife,fier'Ui;ü
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de: de doot heeft overwonnen^ dat hy de Fulgentius, inzyn i l ï Tegen Tlirafi-

deot in de doot niet govaelt en heeft , fegc mundum.

O konjnck weed gegroet.
]

Hier begint den auteur te fpreken van maer va alle de zyne:eé priefter niet alleen

de dry ampcen lefu Glirifti : het ko- voor de zync, maer oock van zyneygen
nincklick ampt, het ptophctifch ampt, lichaem : een propheet eü Heer van alle

het priefterlick ampt. Oock was hy een prophetcn, die van hsm ende door hem
koninck niet alleen van de Ioden,gelyck krachielick hacr ampt bedient hebben,

de loden al (pottende van hem fchrcven,

Mekhifedech gelijck
.]

Melchifcdech was koninck: de Hecrc

Chriftus IS koninck. Mclchifedcch was

priefter fonder eyndc het fclvc is de

Heerc Chriftus. Mclchifedcch was Ton-

der moeder : de Heerc Chriftus is fon-

der moeder in het aenfien va zyncGodt-

hcyt. Melchifcdech was fonder Vader:

de Heere Chriftus, is fonder Vader in het

aenllen va zyne mcnfheyt.Melchifedech

was fonder geflachte : de Heere ,Chriftus

IS boven alle geftachte,cnde fonder eenig

geflachte,als God fijnde. Melchifcdech

was boven Abraham, als die Abraham

de thienden offerde : de Heere Chriftas

fègtlohannis 8, j8. Eer Abraham£e^
horen is^e^eefi, ben ick^gtweeji. Geven
dedacrmcdete kennen, niet alleen dat-

hy voor hem was met den tyt,macr oock
in heerlickheyt en weerde. Siet va Mei*

chifedech Genef. 14. Endc de tegcn-

ftellinge van de Heere Chriftus ende
Mclchifedcch , die den Apoftcl maeckc
tot den Hebreen 7. i. ende van daer

voort. Onder de oude Vaders in fon-

derheyt Athanafiura inzynbocckinher
welckc hy toont, VVaerora dat Melchi-

fcdech gcfeyt wort,fonder vadcr.fondex

moeder , fonder geflachce tefyn.

O eeuwige ^ronheet]

De Heere Chriftus heeft onder ande-

re ampten, oock het prophetifche van

ccuwigheyt ontfangen: daer in verfchcy?

den van andere prophetcn .Ten cerften,

om dat hy het felve van ccuwigheyc

bedient : ten tweeden, om dat de Andere

prophete niet anders gedaen en hebben

als hare Iccreende prophetyon verbrcyt

en dan volckc voorgefteli. daer de Hee-

re Chriftus de herten van de zyne door
de kracht zyner leere beweegt , ende in-

nerlick bercy t: jae zyn eygcn lecre, tot de
welckehy oock zyne prophetcn hecfc

gcbruyckt , krachtich endc vruchtbacr

maeckt.' jaedio in de tafelen onfer her-

ten door den geeft des icv endigen Gods
fchrijfc.

O eeuwige Levif'f. ]

Qm dat hy den rechten cerftgeborenen onder zyne broederen, dar is bet rechte

Ifrael,
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Ifracl gcweeft is, bcydc priefter in het of- lyck die felve de priefters hielpen in haer

fercn van zyn lichacm cndc Levijt. Ge- ampr^endc byftonden.

Cefalfde rveeji gegroet.

ia. SietEfa. vingen woi

van éc(Q fal-

LMet olyen van vreucht.
]

Dat is, Chriftc, ofte Mcflia. Siet Efa. vingen worc gcfproken»

6i. I. Adlor. lo. 39. daer van defe fal-

SictPfaIm-44. 8,

Tot H^ drydobbel ampt.]

Boven alrccdt vcrklacrt

.

'van daer komt W^e naem. ]

To weten Chriftus. dat is , Cefalfden,

Mefsia weeftgegroct, wech,\vaerheyt,end[e leven :

Gods wijfheyt,Gods verftanc, Godaen de mens gegeven?

HecWoort,defchac,hecnet:de lantman,diedewan

Draecht in de rechter hant, het kooren wannen kan :

De bijl fet aen den boom, om in hec vier te fmacken

Het hout dat niet en waft ,de vruchteloofè tackcn

;

Den hoeckfteen van het huys^degrondeloofefchat:

Die met de groote vuyft,het aerderijck afmat.

Het Pafcha,de fonteyn van onvervalfte luften,

Degrooten eerftelinck van alle die noch ruften:

De prince van de paey s , den hopman die den roof

Saldeylen met gewelt , degront van het geloof:

De ftlvc defen dag, en gifteren, en morgen:

Den engel van den raec die lange was verborgen,

Den engel die Godsvolck met openbare kracht

Heeft midden in de vreucht van Canaan gebracht,
~ ^ ^

"

Met
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Met fchrick en met gewelt,de volcken en de fteden

Van het beloofde lant vóór Ifrael vertreden.

De mcefter en den heer van David nwen knaep,

Dewijngaert en de wijn; den herder en het fchaep.

De fackel, end' het licht,dat fich fal openbaeren.

En al het volck dat fit in duyfternis verklaeien

.

Den hooren on fes heyls: de peerei groot van prijs,

DeSon die niet en daelt,de geeftelicke fpijs.

Den arent, die met kracht tot in het grafgetogen,

Is weder met geweken macht daeruyt gevlogen,

En fit nu boven al . O koperen ferpent

Dat van ons alle quaet en ongevallen w^ent. ^

Geweeft tot aller tijt, geweeft tot aller eeuwen:

Die Daniel fach aen in't midden van de leeuwen.-

DieSidrach met de zijn' mt midden van de vlam.

Int midden van het vier, met krachten daer uyt nam.

O vader laet ons hert onfteken als dien oven.

Om uwe groote macht te kennen en te loven;

Laet gloeyen ons gemoet en branden ons verftant

Mctuweioetemin, en neemt ons metterhant.

Geeft ons voor al den wiLdie niet en is genegen

Vanfelfstoteeniggoet^maer fonder uwen fegea

En fonder uwen vvil,oft nimmermeer en ftaec

Behoorlick naer het goet,oft foeckt alleen het quaet.

Geleyt ons, blijft ons by, verleent ons uwe leden,

Een yferen geloof en vierige gebeden,

Die dringen door delociit: en als deduyvelbaft.

Ons herten ons gemoet maeckt aen den hemel vaft.

Meteenen (lercken b3nt,met kabels endc couvven

Vaniechte fekerheyt,van een volmaeckt betrouwen

,

Gelyck
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Gelyck vw Marcclaers,die midden doorde pijn

Gerabraeckt en verbranc, tot v geklommen fijn.

Toomt onlen focten vvaen, toomt degenegentheden

Om niet te nemen aen dan dat beftaet in reden :

Ghy die de reden fijt van alles dat ghy doec,

Laet ons in uwen wech vaft ftellen onlen voet:

Doorfoecken dat ghy fegt, beginnen van vw' vviege,

En vvaflenopmetv.'totdatons hertcvliege.

Herboren door uw vyoortjVvit^fuyverj als een krijt,

Gereynichtdoor uw bloet,totdaer ghyfclve fijt.

h'echy '^'aerheyt, ende leven.
]

GcIyck de Hecrc hem felven noemt, tot den Vader komen honne. De y^afrhevt
,

lühan. 14.6, leftfifcjde hen: Jckjhends om dathy de len^enn-ct ml .
".''- **

; >s
weeh, de w.urheyt, ende het U-yen. De om dathj alla doei Uvca
wech (Tcgt HüiïHisJom dat wy door hem

Gods '^ijjheyt.]

De SoneGods,niet alleen de wijfheyt cndc Petrus Lombardiis, o-naemt de
G'jcis, maer oock de wi)(heyt als G^d

. Meefter der Scurencien : die'iTiccr pUcc-
VVit hy wort dcVVijChcyt genoemt.ten fen uyt de felve, hier toe dienende, :>y een
cerftéalsSoiie,tcn tweeden aU God. G'o^ vergacrc heeft in zyn cerftc boeck Di-
de Vaderikgi ^M%Miï\n\^s,)is de^^i^fheyt ftjnd:. 5. Aliftdac deSonc Gods cyge-
felf.endedeSone wort genaemt de Wijf- lick de wylheyt Gods genaemc wort.
heytdei vaders ^gdycKhy genaemt wort Sict bovenwende den icWcnLombard.di-
het hebt des vaders.dat i^,gelyckjen licht ftinófc. 10. Daet hy bewijft dat de» wijf-

uyt het lichtende alle beyde eenltcht. Soo hcyt Gods romtyts van de goddehcka
datfc beyde , een Wtjfbeyt ende een wejen natuerc, fomtyts van deperlboa *tc wc-
yï/w.GcIyck bcwel'cn wort van de Vaders tcndcSone, worigeseyt.

Hef Woorty de fihat. ]

Den auteur gaet voort in dit vcers,gc- heyt , rechtveerdigheyt/goethcyt, wijf-

lyck hy in d.^ twee voorgaende heeft be- heyt, lalig-makinge ; vcrgaderingc van-
gonnen,ende veigaert by een de ircfF^Uc- de kcrcke ende opbouwmge; met meer
fic naemen,die de Hecic Chllio in de H. andere eygendommen ; toegefchreven

Schrift, in het aenlicn van zyncGjdt- wordca. Hüarius noemende de Hcerc,
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J)efchAt, ende fcggendc,dat hy alfoo iti wy beneden van fpreken : alwaer den

ddchtift gcnaera: worc,in zyn boeck Va auieat den Heere Chriftus,ni« alleen ee-

de eenigheyt dzs Vaders ende des Soons, nenfchat ,macr ecnen grondeloofon fchaty

fchiint'^gclet te hebben op de plaets noemt. H>'wm,Ocgt den voorgemelde

1. Cor.4. 7. daerdekennilTe Godes in U\\^m\s )eenenfchat ge»aemt, of d.it alle

Icfu Chrifto eenen fchat wort genaemt. de verborgen rijckdommeft der hemelen,

ofte op de andere tot de Coloflf.Zjj.daer m hem bekentfouden "^^orden.

het net J]

Siet de gelijckcnis Matth.ï 5. 47. Daer menichte van Heydenen , gelyck als vif-

het rijcke der hemelen, by een net wort fchen.Hje dez.ee van het werrehlicke leve,

vcrgelcken,ofce felfs de Konmck va het in de k^rcks Vcort vcrgaert , daer het ver-

ri]ckc,gelyck de Vadeis fèggen, die een fchildergoeden ende der qH^denwartvef-

recht net is, ( fegt Hilanus in het felve fitsen,

bocck) om dat door hem ende tn hem , een

de lantman diede n>m Draechtm de rechterham. ]

Alfoo wort de Heers Chriftus genaemt, dacrentunTchcn^dat de gene,die het hoofc

van lohannes den doopcr.Maith,^. 12. is vanzync ware leden, oock de rechter

doende dacr by oock dereden Dte de ende onderfchevder van de valfche tal

rfan heeft tn z.jn hant,endefal den dorfch wcfen, VVelcke is de Heere Chnftas

-vloerfnyveren, ende het kooreindefchne- alleen-, die oock dacrom aücen de wan

re verffaren : mncr het kafmet onnytbluf- worttoegefchuevé,djermede hy het koo-

felickjvier verbranden» Het wclcke an- ren van het kaf fal affcheyden.Het welc-

ders nieten is,als een dreygemcnt.voor ke felvcde Apoftelen, (egt Cyprianus in

de hypocnren, die in dekerckecndeon- zynen^/. brief )niet en is gegeven. Ende

der de «eloovigcn fchuylé,ende haer fel- in zyné 1 1. Dat de Sone van den Vader

ven behagen, door dien zy van de men- allten is aegeven.het kooren van het k^f,

ichcn niet bekent én wordsn: vergetende ofte van het onksujt^aftefonderen»

Den hoeckjleen van het huys. ]

Alfoo wort de Heere genaemt Efa.2S. VVelcke plaetfe opcntlick bewijft , dat,

\G,Siet ickjegge in Sion eenengrentfieen, alle de anclere,van den Hcere ^Chrifto te

tenen beproefjhen.eenen kojlelicken hoeck^ verftaen fijn. Die, gelyck Theophylaöns

fieen^dievpelgegrontis. Pfalm. i/.?. 21, fegt , den rechten (leen is daer de kcrcke

J)e fieen die de bouvplieden very\?orpen upgebout ftaet; verworpen van de wijfc

hebben, is den hoeck^fteen geworden.Siei eü de lecraers defet werrcit : maer infon-

oock Mar. 12.10. Luc. 2q. 17- Ephef.3. detheyt,de loden gelyck de Heere oock

20. daer den Apoftel fegt; Dat die van tegen haer de voorgemelde plaetfe Da.

EpheCcn,fyngetimmert op hetfondament vids is g^nyckende-, Macth.2 1.-^2.

der Apoftelen ende Trofheten: nameUck^ Maic.JiJ. lo^Luc.iO.i/.

lefn Chri^a , den uyterften hoeckjleen.
"^

• den
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de grondeloofenjchat .

]

Om dat den Apoftel fegt i -Cor. 2. s- ten der rvijfheyt ende kefinijfe verhr^f»
Dat in den Heere Chrifio , alle de fchat- fijn,

o

Die met de groote vuyjl .
j

Siet Efa. 40, 12. Wie meet de wateren derfpartnen ^

met de vnyfi^ ende vatct den hemel met.

Het Pafeha. ]

De Heere Chiiftus wort genaemt het ter .• gelyck het lam dat op de feefi: vau
Pafeha. ï. Cor. 5.,7- om dat hy het wa- Pafeha wiect geflachtet,oock het Pafeha

re lam is,dat voor de fondé won getlach- wieitgenaemcExod. 12. 11.

defonteyn.]

De Heerc Chriftus wort de fo«teyn vervéfle Inflen : om dat al!e de luften di«

des waters genaemt (fegt Hilarius in zyn buytm den Heerc Chrifto fyn , de ec«

boeck Vadccenicheytdcs Vaders endes nigcfonteyii van de genade,daer door.

Soons)»»? dat nyt hem de dorflige herten wy met God verfoent en tot dé fmacck

met de genade van de Goddelicks wateren van rechte ende volkomen luften ge-

gelaeft worden.Siez lohan.-/. 1 3 . I4- Den brocht wordcn,ydelheyt fiia ende fottc

auteur noemt hem , de fomeyn van on- wanen.

Degrooten eerjlelinckvmalle die noch rufien. ]

Alfoo wort de Heere Chriftus ge- te van het hooft, oock de geboorte is va
naerat i . Cor. r j. 23 . om. de kracht het hchaem: foo is «ock de felve in hera

vazyne verrijfenis : die allcdezyne deel- verrefen. Ende daerom wort hygefeytdé
achiig fullcn worden.Want gelyck on- cerftelinck van de verrijfenis. Den eerfic-

[c naruere m hem \s geboren geworden, linck ^ opgefiaen: dacr na die Chrifio toe

ende zyne geboorte , gelyck Leo feer wel i^men,pillen opflaen in ^jne toekomfte,

fegt, is ons beginfel^ om dat de geboor- fegt den Apoflel.

Deprince van de paeyf.]

Soo wort de Heere Chriflus genaemt werMenfal 2.y»en naem noemen denWon^
Efa. 9. ^. dierthy fegt.fprekendein den derlicke,den raetsman,dengeweldigen eri"

geefl van hem ciï zynsjkomflerfr^^f het de machtigen>den Vader van eehmghejtj
ktnt is ons geboren , de Sone is ensgege- den Frince vanpaejs.
vcjde heerfchappy it geleyt op zyn fciooh-

l 2 def%
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</f» hopman die den roof Sal deyUn met gepelt.

]

Den auteur heeft zyn oogmcrck gehat hem^roote hoopen ten hnytgeven'.ende hy

Qp de plaets Efa. ƒ 3. 12. dier va den Hce- [al de jlerck^n ten rootte hebben,om dat hy

re Chrlfto gefey t wort: Daerom ml tck^ zyn leven in de dootgegeven heeft.

Defelven defen dag . [

De n auteur heeft geficn op de piaerfe de heden defelve , ende inder een^iiheyt.

Hcör. 13.8. Jcfifi Chnjlmisgifleren en-

Den Engel van den raet die lange '^as verborgen?^

Dm Bn^€l,d^t. is,debode. Want bet Van de Dryccnigheyucap.i^.en Nova-
Crieckfche'woortjdaer het onfe afkomt, 'tianus in het zyne. Ambrolias op het 10.

hetfclvc beteyckent. Nu ftaet hier te tot de Romeyné, Epiphaiiius in zyné An-

mercken; dat de Vaders in de plaets Efa. cyroius.cn meet andere. Doch de Hcere

5. 5. aireede boven verhaelt,dacr de an- Chriftus wort alfoo genaemt,m het aen-

idcre ovcrfeiters, na. den Hebreeufchen ficn van zyn prophetelick ampt. Endc
text.overfetten , den IVonderlicken , den daerora ift.dat Teniillianns feer wel fegt

Maetfmanyofie den vermnderlkke lUets^ ^i^ zyn voorgemelde bocck : B.%t hy wort

wnan, de plaet fe uy tgeley t hebben , vol- l^feyt den Engel oft de bode van dengroo^

gendedenGricckfchen , die hceft,^f« ten raet,or» te kennen te geven, niet zyne

JEngel fifte bode van den grooten raet. natuere,maer zijn ampt. Ende Dionyfius,

Gelyck onder de Grieckfche gedaé heb- E>at hy wort gefeyt denEngelvan degroo-

bcn,Athanafius, luftinus Martyrmzyn ten raef.omdat hy, /jlyci^hy ooekivan

tweede Verantwoordmgc der Chriftcné, hemfelven engelfche wyfe fpreeckt, al het

«nde Tegen Tryphonem. Epiphanius Te- gtf^^ ^at hy van den V^adergehoort heeft,

^en do Atrianen.* Dionyiias Arcopagita t/nsgebootfchapt heeft. En Augultinus in

in zyn boeck Van de hemelfchc machte, zyn li?. Van de Stat Gudes, Dat het

cap. 4. AcaciuSjbifTchop van Miieienen, niet te verwonderen en is , dat de Heere
in het Synode van Ephefen, Onder de Chrifift4,den Engel Godei almachtig wort

JLatijnfche,Tertullianusinzynboeck Va gefeyt. Wantgelyckhy een dienaer ( (egt

het vlees Chr)fti,Cyprianus in zyn twee- hy ) ^ort genaemt , om dat hy in de ge~
<lc Van de getuygcnifTen tegen de loden, daente van een dienaer by de menfchen is

Hieronymus op de woordc Efaiae.D-ede gekomen :fbo wort hy oockj^enaemt een
reden oock dacr by voegt', waer jm de ^EngeUom het Eftangeliumjat hy dement'
Dverfettersm defelve van den Hebreeu- fchenhuftgebootfcbapt. Nu dzt da Sono
Ichen text fijn geweken. Petrus Diaconus Godes deurgacns in de H. Schrift, worc
an zyn boeck Van de méfchwerdinge en genaemt den Engel, is bekent. GcIyck
jenadc leiu Ghrifti.Hilarius in zyn der- Gen. 48. 16. lacob hem noemt den Engel,
de Van de Dryeenigheyt, Auguftinus in die hem van alle quaet heeft btrvaert. Ea
zyo ï8 Vaia de Su? §odcs: en ia zya a. op andere pUecfcn, den Engelvan leho^
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'V4 , endc, den Engel van het verhont.Siet de geboorte van I fmael, wilt Hilarius dat

oockdetrefFciicke plaetfcExodi v. ^. 3. het God fel ve.dac is,de SoneGodes . gc-

20. endc2j.VVar)tin het i6.Gen.dacr weeft foude fyn. Al ift dat Ter tullianus

den engel van lehova aen Agar voorfe gt het felvc met toe en ftaet,

'uandenraetdie lange '^^as verborgen.^

Te wereneden ract van onfe falichma- fenfoHdetivporder^-.tnde dat deHeydenm
kinge : ofte

, gelyck het S. Hieronymus defdhchmafckinge o?jtfangenfuüden»
^

iiy tlegt:f/^f de loden voor eenetijt vervfor-

Den Engel die Gods volck.
]

Den auteur heeft gelet op de trcffeiicke hehhe, Sietdatghy hem niet en vergramfy

plactfe Exod. 2^, verf. ^o.dacr den Hee- hoort T^ynejiem ,endeenpaji hem niet te

re fcgt, Si£t ickjende eenen engel voor v: tergen,^c. wcickcn engel is gcwccft, ci(i

Cf dat hy v btWare of den wech, ende dat Hcere Chnilus. ócn Engel Gods , cndc

hyvbrengeiddtpUetfedieickv herejt God Iclf.

De meejier en den heer van David uwen inaep.]

DcHcercChriftusiscen foncDavids Endegtlychjoy ^Is mens istenfone vm
gcwecll: na het vlees : een heer van den Davtd'.foo it hy als God, een Èeere van
/elven tv^^iz mecfter na zyne Godtheyt. David^ Ende hierom fègt David felveva

Ende ^iaerom fegt eé out Vader (ceï wel

:

hem Pfalm . / 1 o; De Heere heeft gffeyt

Gelyck^ de Heere in het aenfitn dat hy tot miimn Hecre ,fit afn mijne rccbtfr

ntens ii, is uyt uibraham:fo9 is hy oeckjn hant. c^c%

het aenjïen dat hy God is voor Abraham.

De ^ijngaert
.]

Alfoo noemt de Hccio lefus hem felven lohan. i ^. i.

en de wijn,]

In de inftellingc van het groot facra- mcnt,dat ons mee hem verccnigt,'

Den herder. ]

Siet lohan; 10. 1 1 .daci de Heccc fegt, Dat hy den gosdcn herdar is^
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end' hetfihnep.

]

Alfoowort de Heerelefus meermacl dukfaemheyt in hctlijdcn.Onder andc-

gcnaemt in dcHeylige Schrifc,in hetacn- re by Efa. 5S'7-
fieii van zyne onnoofclheyt ende ge-

De fadel ]

Alfoo wort de Hcere Chriftus,ofcc foo mthrade als een lamp,ofifackeLSi)nde cc

de andere overfetccn,de verlolTingc aen treffelickeprophetyevandeheerlickheyt

zyn volck va hem gedicn,onder andere en treffelickhey t,met ds wclckc de Hccre
genaemt van Efu'a in zyn ó^.verf. /.hec Chriftus zynckercke foudevercicrs; tot

welcke begint. Om S orjs willcfoo en fal haer komcnde:ende zyne gencgenthcyc

icknietfvojgen ,eïi om ItrufaUms \\>ille,-fo(} en fonderlinge liefde die hy haer foude

€f>fal kkjitet m hondcytot dat hare^erech- bew ij fen.

ticheyt^ e^gaet als een glans, ende haer hejl

het licht,]

Simeon in zynê Loffanck, noemt den vanalle VDlckercn,Luc.2. 32.

Hcerc Icfus, een licht , tot verklaringe

al het volck datfit in duyfternjs. ]

Slet den loffanck Zacharise, Luc. t. in duyfternis ende inde Tchaduwc d<:s

daer hy legt,dat de Heere lelüs gekomen dootsfaten.
1

\& om fich te vertooneii aen de gene die

Den hoorenonjesheyls.]

Slet den fclven Luc. 1.69. daer de ren des heyls , ofte,vande ralicheyt; vcr-

Heerc Chnftus genaemt wort, den hoo- weckt uyt den huyfc Davids

.

depeereigroot vanprijs.
]

Dert auteur heeft zijn oog-merck ge- pcerel verftaet,de wet ende de Prophetcn.

hat op de ghclyckenis Matth. 15. 45' vande welcke de Heere Chriftus het eyn-

Dacr gefegt wort, dat het rijcke des He- de, iae oock het inhout k. Andere , ge-

mels gelyck is cené koopman.die fchoo- lyck Chryfoftomus, de waerhey t : die de

ne peerlen foeckt : de welcke,gevondcn Heere Chriftus felvcis. Demeeften deel

hebbende cene groot van prijs , heeft al van de Vaders,dcn Hsere Chriftus felvc.

Zyn.|oetverkocht,omde felvelckoopé. Siet onder andere Theophyladum, die

pp welcke pkctfc S. Hicro:iymus, by de meeft overal Chryfoftomum volgt : ende

Jlidorum
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Ifidorum Pelufiotam, die dacr van in het brief, van het ecrftc bocck.

byfondct heeft gebandelt in zynen Si.

De Son.
\

Alfoo wort de Heere oock in de hey- Meier voor (. fegi hy } die mi^mn mem
lige Schrift genaemt, gciyckMalach,4. kentJalfich verheffen de Son van recht-

vers. 2. de Son van rechtveerdicheyt. veerdigheju

Die niet en daelt.
]

Dat is,de Son, die niet onder en gact, weer vertreckin- Want de Meere fai v

Ende alfoo fprceckt Efaias van den Hee- voor een eeuwig licht fyn , ende vv/e God

re. ^0.20. Vxve Son enfalnie: meer on- voor vwe heerlickhcyt.

dergaeny ende vwe mane enfal haer met

de geefielicke Jpi/'s. j

Alfoo noemt de Hectelefus hem fel- heyiige maeltijtinftelt, lohan,^. Ende
Yen, beneven in de plaetfen daer hy zync bewijft het felve met veel redenen .

Deff arent'.']

Alfoo wort deHeerc genaemt Icrem.49 tende op die plaetfo .• Den arent Vfortjoy

ji.Stet hy vlieget opwaerts a/s een e arent, genaemt,om dat hy net xyne hoog-weerdi'

endefal\yn vleugelen nytbreyden over ge vc/rijfcnis ^als met riemen va vleugels,

Botfra.De r^cn wort hier van dé auteur weder tot den Vader is gevlogen,

gegeven. Ende van Hilarius ^die fegt,let-

e koperenferpem.~\

Mofcs, gclyck van hem 'gcfchreven is flange in Adam gebeten zyn,(!efven! ter»

Num. 21. 9. maeckteecn metalen flan- fydatzymetde oogcn des geloofs, hcc

ge, ende richtedc die op tot een teecken.' t'eecken aen het hout des cruyccs opge-

ende wanneer ycmant een flange beet , recht >aenfchouwen , ende alfoo blijven

foo fag hy defc flange acn^ende bleef in leven. Gelyck de uytleggingc van den
•het leven. Gelyck al de gene die van de 'Heere felve wort gedaen.

'

Die Danielfag nen. ]

Sictde Hiftorie van Bel te Babel in nc ovcrfeitingen: die daer in,deGricck-
het veertiende Danielis , na de gemey- fchc Thcodotionis ijevolgt hebben. ..

;

' - mk
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Die Sidrachy

J

SictDaniclis ^ v. 19. endcv^n dier ot\Qsi\\QhhQn,W.int om dut hy wa4 boven

vooi-t,hoe dat S^adracMsrc ic,eiide Ha- ^de ander engelen , heeft den Hcydenfchen

bedncgo, door lalt van Nsbucadnezar,m Kcyfer, dit noeytyet islcfen h^dde va den

den gloeyendcn oven ge\voipen,(om dac SoneGodes,gelooft dat hy dat wai,ende al-

zy het beek van Iieni gemaeck: , nicc en fjo^eoordeelt, fe^c Ambrodas in zyn eer-

wilden aenbidden)en van den Engel daer ite Va het geloof. SietTcrtull in zyn 4.

iiyt verloll fyn. De vierden heeft^Nebu- Tegen Marcioneiri:daer hy twccmael dcfc

cadnczar bekent, te fyn gclyck de Sons piaetfe alfoo uytlegt. Siet oock dé felvcn

Godes. Het wclckeand^nc anders, de Tegen Praxcan: met meed alle de oade.

Vaders op den ecnigen Sone Godes uyc

Geeft ons voor al den Uv/.
]

Den auteur geeft nu te kennen, dat de gemacckt hadde. die; gelyck den Apoftel

\ril tot het goet in ds mens,moet komen fegt;/« otts vperckl het willen ende het voU

van de gene die de wil in. de mens goet brengen.

Oft nimmermeer en fiaet. ]

Onfe wil is foo in ons bedorven , dat Teer trefFdick fcgt : Wy en hsh^tren God

hy in den bedotvé mens,ofie onbchoor- niet, ten zy dat vcy willen ' maer vmi hem

lick genegé is tot het quiet :oftc niet be- tV^rf het onsgegeven dat wy wiUen , van

hoorlick en ihet na het goet. Ende dat de wekken het enfy dat de wil det men-

iftdat Fulgcntiusin zyn boeckVandc fchenvermdertworttot het goctfoK\i^ofte ,

Prcedeftinatieofccde Verordeningccjidc altyt het <jHiiet, ofte en fiaet j^ramennu/
de Genade,by na met de ieivc woorden bihoorlick^na het goet.

Vdn rechte fekerheyt.]

Dat is,de fekerheyt.daer den Apoftel van de liefde God,s in Chrifto kan fchey-

van fpccecktfotdenColofT. 2.1. aldaer den : ende vaftelick indruckcnde , dac

hy de fclve 'z^t;po(pop'tci,v noemt • dac is, wy ter falighcyt van hem verordent fyn.

tenrechte ende vafie feeckerheyt ^ die in Vyt welcke fekerheyt, als uyt hare fon-

onfc herten wort verweckt va denHey- teync, komen fpruytendeonuytfpreke-

ligcn Geeft,cnde krachtig getuygt van lickc fuchtendes geeftes. Daer van ge-

de Jiefde Gods tot de mcnfchen,cndc by- fproken wort Rom. S. 26. ende het on-

fonder van clck een in het byfonder; uytfprekelick vertrouwen , het welcko

<ons verfckcrende,datier met en is dat ons, roept, Abba f^^fr.Galat. 4. 6,

Gelyck i'W Martekers.
]

PcM4rtclac£s^fijndedetrcfFelickftc;§e- tj:ouwfte,endc icioeckfte fbidaten 6.z%

•

*""
'

.

" '

Meeren
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Hccren lefu^fijn oock van den felven ge- Heerc,capitcyn, cnde mccftcr, bekent,gc-

"wapent gewecftjtegen het vlcesjdc doot, looft, geprefcn, jae ten leftcn oock go-

de hel,ende den duyvel : gewapent met volcht hebben. Gevende daer mede vol-

een fterck.onwinbaer, onbewcgelick, komehck te kennen, gelyck Athanafius

Goddelickgeloof, daer door dat zy in wel fcgt^dat de doot vanharen capitcyn

het midden van de pijnen,ftaende met dé alrecde overwonnen was-.die zy fo wey-

geeft boven alle pi)neii,boven alle mach- nig vresfden , dat zy de felva door haer

t€n,bovcn vlces,doot , hel, cndc duyvel, geloof gingen overwinnen , cndc onder

meteen hooch cnde rry ggmoet,haren haren voet leggen.

Wy laten Efau ftaen:en willen niet bevragen

Noch al te diep in fien,waerom dat God mi fhagen

In hem hadd' eer hy was: maer prijfen hem die vraecht

En neerftich onderfoeckr, wie dac u mceft behaecht:

Begint van onder aen : teltaltemael vw' treden;

Daer van hy noch de baen lal vinden hier beneden:

En gaet daer buyten niet. het ander, is hy wijs.

Dat fal hy ftellen uyt,tot in het Paradij s*

Wy laten Èfauftaen. ]

Den auteur gaet Voorby alle diiyftete re lefw ChtiflHsgeleert hehhenyfucht endc

ende onnoodige queftiendit punt 3cn- nedench tefijn van herten, fhllenmetge^

gacnde.daet nu ( God betertJde kercken dachten ende gebeden weer vrucht dcen,

door gefcheurt worden,en laetter die va ah met te lefen ende te hooren. 5egt oock
fprcké,die dat met gewelc verftaen willé, dat hy Efau laet ftaen,om dat hy buyten
VVacr door het wel fomtyts gebeurt, Chrifto was, daer defen Xoflanck van
dat men hem felvc foo veel te doengeefr, fprecckc:was oock buyten de Voororde-
datmen geenen ly t en heeft , om op den ninge va God.ofte de Prxdcftinatie.acn-

uytgedtuckten wille Godcs , roerende gaendc de kinders Godi , die buyten
de faceken .die in zyn VVoojct klarelick Chrifto,eü in de godloofen geen plaetfo

geopenbaert zyn, te letten, cndc die met en hceft.Gelyck oock niemat in Chrifto,

een fuyver hette te bedenckc.S. Augufti- ofte van God.tot quaet door de Verordc-
niis fegt feer wel in zynen brief, daer hy ninge gebrocht ofte gedwongé en wort,,

handelt, Hoe datmcn God moet üen : al ift dat God het quaet van te vooren

My dunckt dotter meer gelegen is in het weet,ende het verderf va nee vooren fiet;

onderfoeckcn van defe faecken , datmen daer het quaet oorfaeck van iscniethy die

weet,hoe datmen leven moet,dan hoe dat^ goet is,endc ds mens alfoo gefchapen

men[preken mott. Wam dif vanden Hee- heeft»

K Waarom
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Waerom dat Godmishagen In hem hxdd' eer hy '^ds.

]

Den auteur fpreeckt nu van de Ver- verftont d.u het geloove in de m.icht der

worpinge cnde Verkieiinge, die eygent- nauiere was j oncfangea ende geboren is

lick begrepen worde onder de Verordc* gsweeft:vrngen cenigc, waerom dat God
ningeoitcPia:de(lmatie".al iftdat de oude E<^^u mm als Iicobhecfcverkorcn;endc

dac woort meellvando verkiefinge ailec of daerandcroorfaeckis gcweeltals het

gcbruycken. Door dien dan dat wy we- goetdnncken è,ts Heeren , de weicke

ten, dat lacob foo wel a!s Efau in de erf- ontfermr die hy wilt» Exod. 35. 19. Ro-
fondeontfangen en geboren is geweeft, man. 9. 15. te weten, de fonde in Efau,

crï dat geen va hacr twee rnet het geloove ende dat hy Gods gcnaede heeft ver-

ofce<ic kracht van dion;'gelyck Pelagius worpen.

Begint van onder nen.
]

Door dien dat eenigc de oorfaeck van verkiefinge, beginnen. Soo dat een yder

de verkieiinge met kracht ende geweit de voetllappen des Heeren Icfu volcht,

onderfoecken willen , hoogcr gaende zyn oogcn heeft op alle het gene hy ge-

'als zy begri)pen konnen,endc dat tot on- dacn ende ons geleetthceft, bidde om zy-

luft van hare fièl, ende twift met haren nengeeftjendc door dehulpedes lelven,

naeften;komt den auteur hier ende geeft aflUnt doe van zyne fondeir.zynout Ic-

goeden raet voor de godfahgen , aenwy- ven verandere ,end8 ttVi nieuw begmne.

fende alle flechte eenvoudige raenfchcn. Hier uyt fa! hy gevoelen de kracht va het

hoe ZY in gerufteyt ende met vreucht tot geloof, ende de liefde Godes ; lijnde het

hare falicheyt de Icerc der Verordeninge rechte teecken van de vprkiefinge : z^ ift

ofte der Prsdeftinatic gcbruycken, ende dat hy niet verder en gaet.nochte va bo-

van hare verkieiinge verfekert fullcn we- vé en begint, dat is,van de oorfaeck der

fen. Het welckc, fcgt hy.fal gefchieden, verkieiinge en fpreeckt.Want die inde

jpdien wy van onder aen , dat is van de felve fich al te veel bck5mcren,cn begrij-

vruchien, ende niet van de oorfaeck der penfe niet, ende raifTen oJck de vruchté.

Dat is de groote fchool,daer gliy fiilc in verklaren

Des Vaders diepen fin^uw' vvijfheyt openbaren :

Gefeten op den throon, alcijc voor v bevvaertj

Daereen ontallick volck van Engelen vergaerc.

Wy nemen Iacol>aen,die God koos, om te geven

Een fterck geloof in v-,noch fijnder fonder leven.

Noch in zyas moeders buyck: en fonderd' hem daer af,

Niecfiena'op lacobs deuchc^oiaex dat hy lacob gaf.

Die
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Die verder willen gaen, die moeten onder blyven,

Niet doende gans den dachdan tvviftenendekyven,

Doorgronden Vwen raet^en foeckenfonderend'

Het gene dat noch haer noch ander is bekent.

Dus wort het vier geftoockt: dus wort van ons verdreven

De ruft, de focte paeys : dus gaec ons vaft begeven

De min, de nedcrheyt. vvy fetten onfen ftap

Tot boven in de locht, en klimmen (onder trap .

Vergeten God den Soon,enloopen naerden Vader
5

Verliefen het compas;en hoewy kommen nacder,

Hoc dat^wy verder fijn. verlatende de ree

Van God en van zyn woort, verdrincken in de zee ;

Gelyck Bellerophon,mirpry(èiidede peerden

Die liepen op het lant, gincic vliegen van der eerden.

Gaf Pegafus de fpoor:'gelyck als Phaëthon

Ginck fitten boven op de wagen vandeSon.

Wy fteunen op ons felf met al te groot betrouwen.

En gacnraet Babels volck tot in de woleken bouwen;
Verachtende den boom des levens, raken aen

De plant van wetenfchap,dat Adam heeft gcdaen.

Maer vallen oock methem. Wy breken in vw' fchatten,

Doortaftenvwengront, die nieten i s te vatten:

Gaen boven ons vcrftant,en foccken onfen val.

Maer die niet hoog en gaetj die vint v in den ftal

Voor zynevoeten neer; gelyck de Perfianen,

Die fonderydelheyCjbevrijt van fotte wanen,
V Tochten daer ghy waert^ zy fagen v van ver

,

Doch volgden niet haer felf, maer volgden vwe fter.

daer ghy fiilt inverl-larcn.]

S. Auguflinusfprckenie van dier- gelijckegcrchillen,^^»y^/«7f« mten{^c%l
V^ i, hy
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hy|)namclick in het eeuwige leven,D^t- den door bermhertigheyt ^ het ander k
mennoniet en vpeet , waerorft van trvee verworpen door rechtveerdighejf.

kinderen het eene atngenomen isge^or-

maer dat hy lacob gaf. ]

Tc weten,het geloof dat van de Heerc fe verkiefinge , fchryven : VeorWAer de

quam. Den auteur heeft uy tgcdruckt de Hcere en heeft in Licoy niet gekofen noch-

Synod.ile woorden van de Vaders ofte tcHytverkjren demenfchelicke werckcn,

biflchoppen van Africa,ora haer gc/oof maer de GoddeUckegaven.

in Sardinia gebannen^ de weicke van dc-

Dt^ yeorf van omverdreven De rnft defoetefxeys.
]

Want te wijle dat de menfchcn foec- der feec wel fegt ) ^/f ^^y^ f»^^ vrede ^

ké de verborgeniheyt vanGud,vcrliefen door de welene zy God vcniefen. Endc en

2y de kcnniitevan God ; willende we- dincken niet op het'gcnc oock fecrtref-

ten , het gene zy niet weten en konnen, fclick van Auguftino gefeyt wort, D:it

«nde nalatende te weten, het gene dat het beter is te t'^xjjfelen van verborcen,

zy weten moeten. Daerdoor datzy ten als te hooren van onfeker dingen.

ieften oock V€rliefen(gGlyck een ou t Va-

Vergeten GoddenSoon.
]

Sonder de wcickc nicmant en kan den fcgt.den bant die ons met dé Vader ver-

villc des Vaders vcrftaen:als die door en eenigt:met qns menfchcn,als mens;met
in hem geopenbaert is. Daerom die buy- God den Vader, als God ,endc een God.
ten cndcfonder hem yetvan God endc Gclyck hy oock, fijndein den hemd,ons
•zyne natuere willen wctcn,vallen in den vlees bcwaert tot een pant : ende tot een

afgront van onwetenheyt ,cnde worden tegenpant 'ons hier laet zynen geeft. Dacc
cenen fpot van den duyvel, die ous altyt om, om to't God te komen , moeten wy
van Chtifto foeckt te leyden, om van alleen volgen zyne leere.ende daer niet

•God te brengen : tot ótn wekken wy buyten gaen ; ende om met God verec-

•door zyne leereen menswerdinge moe- nigt te worden, eerft met hem vereenigt

*ten komen. Want deSone Godcs ver- worden door zyne leere ende het ge-

ccnigt ons op tweedcrley manieren met bru)ick va de fegelé der felver. Het welc-

wden Vader.Ten eerften,door zyne lecre, ke niet en konnen doen de gene die met
om dat hy ons daer door brengt tot den onnoodige gefchillen ende diepe verbor-

Vadcr: ten tweeden,door zyne menswer- gentheden haer te feer bcraoeyen-

dinge,om dat hy is, gclyck ]Cyrillus wel

t aet ons oock defgelijcks,op datwy nieten dolen,

Y fo^cken daer gfiy {chijnc, niet daer ghy fijt verholen,

Bedeckc
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Bedeckt met vrees en fchrick. gelyck v Mofcs facJi, •

Int midden van het vier, en van den dondcrflach.

Met roock en ongewecr^bafuynen, en trompetten,

Bekleet met heerlickheyt, verkondigen vw wetten.

Afkomen opden berg: omcingelt mét een vlam,

Die gans het volck dekracht en het geficht benam:

Doe Sina door den brant,den nevel, end' het klincken

Van vwe groote ftem,fchicr mey^idc te verfincken,

V^n vrecfè te vergaen : tefmelten gaer en gans

Voor dynemajcfteyt,en fchrickeJicken glans.

Ofals vPharao lach in flachorden vechten.

En ftaen voor Ifrael , zyn peerden cnde knechten,

Dyn uytgekokn deel ,dyn erfFenis,dyn vee j

Gewapent met de locht, en met de gantfche zee.

Die ftaend^pp vw' bevel, en weder opeefwollen

,

IniFockte ganT het iièir.'griy ^le tot vwe macht
Ons door vw nederhey t en kincfbeyt hebt gebracht;

Die, fij nde dat ghy waert^geworden daer beiievea

Het gene dat wy fijn, en allebey gcfclevenj

Hebt bcyde, dat tvy fijn,en dat ghy felve vvaert,

Vereenigt fijnd' in v,doen varen oppevvaert.

Soo darde menfheyt fït getogen van der eerden

Daer vwe Godtheyt is, vanevcngrooter weerden
In V die beyde fijt: in ons noch even fwack,

Niet anders als een laft, niet anders als een pack.

Die niet te min aen v geknocht en vaft gefloten,

Gefiiyvert in ons hooh,en met zyn bloct begoten.

Verheffen onfen gecft^ en trachten naer ons wit ;

Te komen tot dcplaets, daer ghy nu felve fit.

K s feedm
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foecken daer ghy fchijnt .)

Datis, dicrghy wilc bekent fijn . te Yvetcn,inuvv vvoort.

Gelj'd' V CMofesftch. ]

Dat het de Sonc Gods is geu'ceft,die da bewefen uyr de plactfen Hebr. 12. 2.^.

Wet in Sina heeft veikündi-cht,gctaygt A6l:or.7«3S-Sictoück meeft aHe de oude
felvede H. Schnftuere.Gelyck boven is Vaders, volgende daet in de felve.

Intmidden van het vierden vm den donderjlach.
]

SJct Exüd ip.v.i 8. cndc va daer voort.

Alwaer befchrevé wcJrr,4i-iet wat een on-

uytfprekelickc majefteyt dat de Heerc

gercGtfchap macckte om zyne wetten te

verkondigen. Degene die de Heydencn
hare wetten eflcereiTionien gegeven heb-

ben,a!s Minos , Lvcurgus, Niima , ^nd^

andere,om haet (dwtn by het volck aen-

fienlickte maeckcn ,feyden die van cc-

nige van hare Goden ontfangen te heb-

ben : Minos va« Iiipircr, Lyciirgus van

ApollOjNumavanEgena. De God der

heirfcharcHjis met vier, met fchnckehc-

ke majcfl:eyr,met vreefelick geluyt van
bafuynen ende trompetten, met onweer
ende donder op den berg gekomen, cndo
heefc aldaer zyne wette verkondichtrnicc

alleen meerder in ma)efteyt als alle men-
fchen,macr wiens tcgenwoordigheyt om
zyne majefteyt geen menfchen konden
verdragen. Slet Exodi 2-^.17. Alwaer de

tegenwoordigheyt desHceren, een tce-

rende vier wort genaemt.Want dit Mo-
fes alleen voor hem quam

;
quam alleen

van hem,die hem verderckte.

of als V Pharao.l

Gelyck dcH. Schrifcucreons kiare-

lick'te kennen geeft, dat het de Heerc is

gcweeftjdie de vvet h^reft verkondicht

,

dier tot jioch toe van gefproken is ge-

vvceft:Soo leert dc^ felve ons oock- dat

geen ander dit overtreffende mirakel, tot

voorftant van zynvolck",aIs deHccre le-

fiis, heeft gcdaen : die te weten, in een

vvolckc getlaen,met Ifrae! gevochten,

cndt Phirao ten leften in het meer heefc

doen verfinckcn. VVanr Exodi in het

14. cap. daer dele hiftoric befchreven

wort, fegt den H. Geeft, Dat den Engel

des Heeren gtnck^voor het leger Ifraels,

ende daernn vertrock^,ende achter haer

^wi^Tcv veten in het 19. veers. Ende

wederom daer na in het veertiende, dat

God felve, fijnde in een colomne viers,

endeinde vvolckc,op het leger va Egyp-
ten zyne ooge vvend^eü dat verlloech.

Het vvelcke de Vaders ten rechten ge-

volcht hebben , d|e dit felve oock den
Heerc Chriftotoefchrijvé. Men leeft oock
als noch cenen Grieckfchcn Lof-fanck
Op debegravinge des Heeré Chrifti , die

be;>int : Die met het '^\iter van de z.ce he-

dec'<S heeft den vefvohcr, Den tyran-.Die

hebben onder deerde Bedeelt de ki>^ders

van het vokkjiat hy dom heeft geholpen.

Gelyck eenen anderen Damalceni : die

oockinsgelycks begint va het felve mi-
rakel. Op dat alle groote fieicn fich ver-

heffen.
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heffen, als zydincken ende overleggen. Vaders zyneoogegehat.Óm dat hyfou-

daczycenen Salichmakcr hebben , die, debewijfeii, DatWy het ^tloovemet m
oock doen hy God ai:-en was , by zyn moeten leydm daevvcyrftHen.maer'Volgm

yolck gevvecft,haer ge holpen.cnde zyne dner hctfelve hjtien aen de nakomelingen

vyandcn heeft verilagen. Want voor niet het onfe geven,meer bevfAren het ooie

de andere die dier mede fpottcn , Tal hy vpj vnn onfe ouders hebben. Gdyck Vin-

ecnsn rechter fyn. Doch den auteur en centius Lirinenenfis leer wel fegt in zync

heeft niet te vergeefs hier by willen bren- Vcrmaningc Tegen de Ketteryen,

gen^raaer over al op de Schrifcuerc eü de

Dtj^ uytgelcjèn deel.
]

Alfoo wort het voick Ifraels gcnaemt deel dei Heeren,u z.yn volekj- l^cob ^ het

Deuteron. j2- vanMofein zynen tref- fnoer z^yner erve*

fclicken Loflanck.daer hy k%i\Wünt het

dijn erffenisl

Het/elvevolck wort de erve cnde het 53, Siet oock Deuteron. 4. 20, fn het

ccrfdcel,oftc crffenis des Heeren
, ge- 2.Sam. Zl. 3. Praii-n.47. ;. Zach.2. i^.

nacmt op vele plaeilen.Gcl) ck i . Rcg,8.

fdijn z'ee.]

Is de Heere Chriftus, geiyck boven zyn kudde ofte vee fyn» GeFyckzy oock
gefey t is, ende hy fich noemt,eenen her- gclVyt worden op vele plaetfei: en infon-

der,lbo moet oock IfraeUeygemlick in derheyt by lerem. in het 15,17. enz^.cap-

voortyden en alleen zyn volck gcnaemt, ende m het 2.ea korts dasc na in hsc 3,v.

ma »^r 'binden.
]

Dat de Hecre den wint gbrayckt fegt in het 10. 'vccïs: Dh hebjl met dijntff

heeft m het verderf van Pharao met de wim daer overgebLifemde \ee heeftfe ge-
zyne , biijckt genoech uyt den' eerften deckt: z.y Jyn ^efoncksn als hot irt^ewel-

Lof^ianck Mofis £xodi ij. daer hy dige'^ateren/

Die,fijnde datghy jvaert.
]

God te weten> dat hy van te Yooren was

geworden daer heneven Hetgene dat '^yfijn. ]

Te weten raenfchc, dat wy fijn. Wat de Hcerc Chriflus^ennemendc het tIöcj;

bleef



OP DEN LOFSANG
fi)n : om ons mede ce declen van het

gene dat hy hadde. Hec welckc allen

trooft eiide alle lioogc gedachten te bovc

gaet. Endc dat ift d.ic Ambrolias Ccgv.Ick^

en hadde het zyne, hy en hadde het mijne

niet.ap dat hy my mede deden foadc van

hetzjne.

j% Vytleggingen
bleef gans in den Vader dat hy was:.cn<ie

•wiert gans in de raaecht dat hy niet en

wasroai ons te helpen uyt het gene dat

wy warcn,cnde te maccken het gene dat

wy niet en waren. VVy en hadden niet

van het gene dat hy was : hy en had-

de niet het gene dal wy waren. Tot dat

hy heeft acngsnomen het gene dat wy

daer beneven.
}

Dit woort en ïs oock niet te vergeefs bruyckt het woort beneven,Qm te tooncn

ofte fonder kracht, macr o\w te kenné ta dat hy ,dic van eewigheyi God was, mens

geven, dat de Godtheyt niet en is vcran- wordende niet en verjoos dat hy was,ge-

dert geworden tn de mcnshcyt,maer dat lyck Gennadius wel fegt , maer lich daer

de mensheyt, diehy niet en hadde, aen- beneven vernederde om te fijn-, dat hy

genomen wiert van de Godthcyt,dic iw met en was.

hem bleef dat zy was. Den auteur gc-

Vereenigt fijnd'.in u»'\

Onfe natucreis met de Heerc verce-

jiigt, fègt den autcur,in fulcker voegen,

dat hy die de natuere hadde van den Va-

der, oock de natuere heeft willen hebbc

van de mens. op dat, gelyck hy blijft de

felvc met den Vader , in het aenfien van

zyne natuere, fijnde een aader als de Va-

der in het aenfien van de perf^one , hy

oock hebbende twee natueren , de Va-

ders ende de onfe, nochtans maer een en

foudc blijven in het aenfien van de per-

foon. Endc op dat, gelyck de Sonc niet

niet en kan gefcheyden worden van den

Vader, om de ecnighey t van de natuere,

de mens oock niet en foude gefcheyden

worden van God ,aJs fijnde zyne natue-

re acngenomen van den Sone Godes in

eenigheyt van perfoono. Want het de

felvc is, Chriftus God, ende Chriftns

mens : ende allsbey tot trooft van de

mens . als die God fijnde ende God blij-

vende, oock mens \^ geworden om de

mens.

Soo dat de mensheytJh. ]

De mensheyi,fegtden auteur, fit daer (te weten Chrifto ) ftten , niet em dat

dcGodtheytisinChrifto.dat is,aendc vpymet hemfitten ^ maer'omldat wy in

rechter hant des Vaders. Ende dit is het Chrifiofitten,do9r devereenin^e deslie-'

gene dat van Ambrofio gefcyt wort in haems Chrifii,datxvyfeooock^in Chrifio

zyn vierde Van hetgcloove : Dat gelyck^ Icvm^doordcverecmri^e z.ijns lich4<r»s,

wj aen df nshterhautf dss Vaders in htm

Sö6
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Sdo dat \de mensheyt fit. ]

Demcnsheytis in Chriftü verheven, boortc,wy worden viccs van zyn vlees

al ift dar de raenfclien noch tot hem niet in onfc wedergeboorte.Soo dar wy noot-

en fyn verheven: jac ons hooft is verhe- facckelickin hcraPyn daerhy is,dic om
ven, endc wy de leden in het hooft. En- ons gekomen is dacr wy fijn ,endc ge-

de daecom ift dat Maximus Taiirinenlis worden is dat wy fi|n. Eode dat ift dac

fegtjfprekende van dcfe verholcnthcyt: den Apoftel i. Corinth,6. leert,i^^r ïvy

D*er een deel van my reviert,geloove ich^ ledenfyn van Chrtfto r jae ons eygen niet

dat ickjjockje^iere'.daer mijn bloet verhe- enjijn. Dat ons lichaem , onfcn geeft»

ven rvorc ^evoele ickjlAt icky^orde verhe- door hem cnde in hcm,Gode toekomen.

ven-, daer mijn vlea vcrheerlicks vcorr. Dat de Hcere ons lal verweckendoor do

d^erweet ick^datickjJtrheerlickt xvords, kracht van hem die opgeweckt is; acn

Een wcynig daer na ; Want gelyck^ onfe wekken wy gebonden en vaft geknecht

X/odinhemüy fooü ons hloet w hem.En- fiin, gclyck de leden aen malkanderen.

de daer na: IVant in Chrifio heeft ons vlees cndc dies volgende, dat de leden airccdo

cns lief: want wy zyn leden ende vlees van in het hooft fijn verheven. Gelyck hy

/3<f/w, gelyck den Heyhgen Apoftel wd uytdruckelickfprecckt Ephd^ 2. 6.Z>^r

fegt. Om kort te m aceken,den Heerc is de Heere ons met Chrifio lefu in de hemd^

lees van ons vlees geworden in zyn ge- kngefet heeftyofte heeft doenfuten,

m

Van even grooter ^^cerden In v die beydejijt.
]

Om datzy met de Godtheyt in een menfchelieke gcjlachte Ende wel térech«i'

perfoone vcreenigt is. Ende daerom fegt ten.als dat de Heere Chrillus met eenon

ten rechten Chryfoftomus op den brief dry dobbelen bant m fich heeft vcree-

tot de Hebreen: Het is eenfake.dtegreott nigt : Ten eerften , van zyne eeuwigo

diefchrickelick^ ende te verwonderen is,dat verkiefinge,daer mede dat hy ons tot zy-

ons vlees daer bovenfit y ende wort ^An de ne leden heeft verkofen : ten iweedcii

enaeUttjende hertsengelen, ende Cherubin van ons vlees , dat in eenen perfoon mee

ende Seraphin ^engebeden , Het welcke hem is vereenigt : tenderden don den

ick^ dicvcils overdenckeride,van my felven bant van zynen geeft,die ons vulkomc-

gae, ende krijge een grootgevoelen van het Jick in ende met hem vereenigt.

Maer op dat ons gemoec mach teenemaelgeraecken

Tocdefen hoogenftaet,ghy geeft ons hier tefmaecken

Vw vlees,vw dierbaer bloet: fee ons aen vwcn dis,

Bereyt ons hier de fpijs van vw geheugenis.

Daer worden wy gevoet,niet met het broot van heden,

Maer metden waren koft van aller ecvvigheden :

L Gaca
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Gaen boven tot in v; wy worden met het hert

Deelachtig van uw' vreugt, gevoelen vwe fmert.

Wy fpringen uyc het vleesden worden gans ontbonden,

Gacnloopen met den geeft totbinneninvw wonden.-

Wy meften ons gémoer, en leffchen onfen dorft

In uw gebroken lijf, in uw bebloede borft.

Mae^ ffp das om gemoet .]

Den auteur,ora defcn Loffanck te be- ware tnanna der genaden, het welckc dé

iluytcn,gaet toonen,dat gelyck de menf- honger verdrijft inder ecwigheyt.om dat

hey t in de Heerc Chnfto foo vereenigt is het is het broot van eenwighcy t. Het he-

metde Godtheyt, dat geen mens fondcr mclfchefontcyn water dat dé dorft vér-

den middelaer van Godende de men- flaet, om dat hctkomtuyt den ftcen die

fchen, de mens Chnfto, totGod kan was Chriltus, gelyck den Apoftel wel
komen, defelve ons oockeenen middel Segt, i.Cminth. lo. 4. Het welckeon*
nagelaten heeft ,om met hem volkome- fe Ilele (öo voet, dat wy m het gene dac

melick vereenigt te worden: te weten, wy nemen, opgenomen, in het gene dat

dcfpijfcvan zijQ vlees, den dranck van wy eten, verandert worden. Indien wy
zyn bloet. V Vaer in het leven van de ge- het fèlve nuttigen, gelyck wy behooren,
loovige, de middel om het lichacm ende met een vaft gcloove,ecn fuy vet gemoet.

den geeft des felvcn deelachtig te worde, Soo dat de Hecre als m ons ende voor on-
volkomelickbeftaet. Overmits dat dit fcoogégckruyft wort, door degedach-,

het rechte broot der Engelen is,daer de tenis van zyn lijden : endevvy m hem,
propheet David af fprceckt ,Pfalra,78. door het doodcn van ons leven.

25. de rechte maehijt van de Zielen , het

niet met het broot vm heden.
]

Datis,n!CtheiverganckeIicke broot: het broot daer wy om bidden, op dit

ofte met het dagelickfcht broot, daer broot uyclegt: gelyck oockCyprianus in

wy in het gebet des Heeren dagelicks om zyn uy tleggiage op het gebet des Heere,

bidden. Alift dat S. Auj^uftinus op de met meer andere van de Vaders>Om dat

woorden des Hecien by S. Luca , oock zy dat alle dage plachten te nuttigen.

Gaen looien metdengeefi tot htnne» inv^ bonden.
]

Cyprianusi fprckendevan dit facra- fny^en hier door het bloet tjaev()yjïel>frt

mentm zyn boeck daer van gefchreven: hier door tot bimm in de wonden onfei

Wy hangen hier door 4enbetcrHjs , wy faliimakfrs,
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Wy meflen ons gemoet.
]

S. Auguftinus,uytlcggendede vvoot- den in het herte g»mefl\ W4nt' hit gette

den des Hecrcn by S. Luca, Het is Wfjr- dtttwjgeloovent voet'^iet dat wyjïe/t.

ni£ (fegt hy) dat wj ontftingcn^ende xvor-

Daer vinden vvy de vreugtdie namaels fal verfchijnen

»

En fuygen uyc de melck die n iet en fal verdwijnen

:

Het yoetfel van de {iel,dac niec en fal vergaen.

Verborgen in vw vleeSj o groocen pelikaen /

Dieom v eygen volck te laven en te fpijfen,

Vw'licliaen[i hebt gelcheurt, en weder doen veirijfen

;

Herboren door de doot; wy fuygen uyt de wijn.

De wijn van hcmelrijck,tot dat wydroencke fijn:

Vcrfmooren in vW doot^ ons finnen en gedachten*

Die allen tegenfpoet en fwarigheyt verachten:

Sijn meeftervan onsfelf, en breken uyt den ban;
Vertreden Behemoth^ ftaen op Leviathan.

Verlofler weeft gegroet; gefalfde weeft geprefen.

Die fijt, en waert te voor, en eewelick fuk vvefen

;

O Alpha fijt gelooft, het aller eerftegoec

Dat onie fiel verheugt, O mega fijt gegroet

.

o grooten pelikaen.
]

Siet hier van inde uytleggiiige die be- nieren van fprcken ,vvijtloopig uytgc-
neden volgr,daer alle woorden cnde ma- ley t worden»

tot dat '^y droenchefijn. ]

Cyprianus op de plactfcwlrccdc ver- getende het voorige
, flrecks» ons uyt tot

haelt :
Hoe trefeltck^is de kelck,, hoe hey- het volgende. Een vveynig daer na : Defs

hg U defe droenckèfchap.^dacr door dat xvy droenck/fehap en ontjieeckt defonde niet
van ons felvegaen, endegaen by God: ver- maer hlafife.

'

Vertreden Behemoth.
]

AiroonaemtdcnH. Iob.40. /o. ge- lyckecnigefeggcn^denelcphant: gelyck
L 2 andere
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andctc , alle gfootc endc fchtickclickc hicc gebruyckt voor alle krachten,

dieren, om te kennen cc geven,de macht macr in fondcrhcyt des dayvcls»

des Hceran.Den auteur hecfc het wooit

faen op Leviathan.
]

Alfoo wort in het fclvè lobi v. 20. die niet alleen , fegt hy , (lange , draeck,

genaemt de walvis, ofce foo eenige mey- maer oock wal vis.bafilifcus , endc leeuw

nen, alle groote viflTchcn des meers. Ge- in d? fchrifcucrc wort genaemt. Div\ au-

lyck Efai. 27. i . het fclve woort voor de teur gebruyckt met dé prophete lob alle

groote draeckjdat is,dé duy vel wort ge- beyda de woordé.om te kennen te geven,

nomen. Daer Procopius aenteyckent,dat alle machten ende krachten, die de mens

het woon Leviathan ccnen eygcn naem foudc mogen vrecfcn , ofte die hem te

is,endc alfoo by de Hebreen gebruyckt machtig fijn.

worc : doch ;den duy vel bcteyckent,

Verlojfer.]

Vcrftact den naem Icfu«.

gefilfde^l

Vcrftactdcn naeraChriftus,

Diefijtf die '^xert te voor, eni eeW^^elick fult^efen. ]

Apocalypf. i.4'

O AlphaJijtgelooft.']

Dat is,liet bcginfel : gelyck de Alpha, ons de A. Alfoo wort de Hecro genaemt

by de Griccken de cerfte letter is,cndeby Apocalypf. i. v. 8. cndc ii.

O mega fijt gegroet .]

Dat is,het eynde: om datO mega,dat is dcfe letteren wilt hebben , in het acnfieii

<le groote 0,de lelie letter is in deGricck- dat zy op de Hecro Chrifto gcduy t wor-

fchc fprake. Gelyck de Heerc Chriftus den, lefe Tertullianum in zyn boeck Dt
oock het eynde is va alles. Apoc.i.8. cü yWö«ö^««i>»M,Epiphanium in zynAncyra-

1 1 . h\htn deA ende de O.de eerfie ende to, die de fel ve op de twee natueren in dé

iielaetfie.Eh,Wie enfottde hem metprijfen Heere duyde;:ende Origmem op lohan-

Cfegt Gregorius, fprckcnde van de ge^ ncm.Wy fuUen ons by de woordé van

hoonedQsHcetcn) die va» den beginne den Hcyiigen lohannes houden >endo

is ? Wie enfdl hem niet loven^ dte de lefie daer by blijven,

jrf? Die verder gchacldeuytleggingen op

JByffde v4nde,GeeJl€lick€ ftpleggingen-
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VAN SEKERE WERRELTSCHE HISTORIËN,
woorden ende manieren van fpreken^die iudefen Loffanck

gebruyckt worden.

DEii auteur heeft defen Loflanck foo gefchrcvan: dat hy by wijle heeft
willen gebruyckenccnigepoctHchc woorden, in plactfc van andere,
die genneendcr fi)n. Gelyck , als hy de zee TethySy het water u4ehe^
lom heeft genaemt. Het wclcke niemant en kan berifpen dan die de

oude Leeraers,die hy , aJs wcfendede geleerde cndegodfalichfto navolgers van do
ProphctcnendeApoftelen.oockdaer in heeft willen volgen , niet geilen "nochtc

gclefenen heeft. Onderde welcke S. Auguftinus geonlins de minfte,cndc die geen
poefiecnfchrcefjinzvn boeckVan het gevoelen der Chriftenen acngaendc do
leere, het woort Tethys insgclijcks voor de zee gebruyckt heeft, lae dat meer
is, S. Ambrofius in zyn derde Van het geloof, heeft zyneerftc capittcl tegen die

volck gefchrcven, Die, (egt hy, met mtende te vinden «m te berifpen in het£([o»f,

berifpen wat in de woorden. Ende toont dat den Heyligen Apoftel Paulus Ador'i/.
iS. wel heeft durven gebruycken de woorden van den poeët Aratus , fprekcndo
raet die van Athenen. Ende dat de Propheten felvc , na deoudsovcr(èttingc,poc-

tifche woorden gebruyckt hebben. Vooz exempel. Gigantet, f^allesTitannmten-
de by Efaias ende leremias , Sirenes

,
fili<e Sirenum, het vveicke woorden fipi ont-

leent van de posten. Heeft den auteur het woort Cecytus gebtuyckt , fprekendc
van de Hel , ende hare poelen ; hy fal (eggen ,dat het fclve in de oude ovcrfettin^e
iiock wort gelefen lobi 21.3^. Heeft hy het woon Pyrho, voor den duyve},
dal is het rechte ferpent gebruyckt , fal voortbrengen verfcheyden plaetlèu uvt da
HeyligcSchriftuete,daer het fclve isgedaen. Als Deuteronom. 18. 11. i. Re^.
28. j. ende /• Gelyck oocki. Rcg, meermaels. Efai.8. 19.19.5. ^9. 4. Aftor.i?.
ló, In welckeplaetfen, dat woort niet alleen van vvaerfeggers , macr otick voor
dcnboofengeeft,vandeovcrfctiers wort genomen, Gelyck in de Jeite phetCc

oock l'elvc den Grieckfchen text heeft , 'ZCKsC'^öt flv3-cov(^, de fsefi van Pytho^
VVaer uyt gcnoechfaem bliickt,dat den Heyligé Geeft de ieerc van de Hevdené ver-
worpen heeft, maer met de vvoorden.Dit fy dan alleenelick voor de gene die fon-
der wetenfchap oordeelen,ende gevoelen na haer oordeel . gelyck zy oock oor-
deelen nac,haer vcrftant.

Tag 23. Die met den blixem fpeelt.
j

Den' auteur , heeft uyrgedruckt het waeckt. ende fchrijft het felvc mcr mccr-
Grieckfchc woort 'np7nKi^eivv(^, van der reden ^ den levenden cndc ecni<»cn
den poëet Homerus gebruyckti. dat is. God toe. '

o

die met den blixemfpeelt , ofte, fahver"

l 3 . f4^^
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P^ig. 28. Nepimus.
]

De namen van defe Goden zyn boven hadden zy den hemel gegeven, aen Nep-

in het korte vcrklaert. Den auteur fegt, tunus de God van de zee, de zee, aen

dat doe deHeerc lefus in hai vlees quam, Pluto de God van de hel, de hel.Soo dac-

fi)ndc den rechten ende waren God mee ter niet overgebleven en was van alles

deHVader,a!lesdathy gemaeckt hadde, dat gemaeckt was , voor den fchcpper

aen afgoden verdeelt was : niet anders van alles. Ende defe ganfche plaetfe hecfc

als het goct gedceh wort van ycraant die den auteur geirocken , uyt zync Tragce-

overledenis , ofte buyten lande fijndc, die,gcnaei-nt Infanticidium,cfce Van dü

voor doot wort gehouden. Aen lupiter, moort der onnoofelen,die Herodes om-
dic de God by haer was van den hemel, bracht j noch niet uytgegeveu.

Tng. iS, Den op^erfien van al.]

lupiter: wiens fchaiidclickcwelluften Cyrillus , Nazianzenus , Theodoretus,

ende hoererijen, van Homerus ende an- ende meer andere , tegen de Hcydcné be-

der poëten befchreven worden .Wacr wijfen, dit het geen God fijn en kan, die

uyt de VaderSjTertuHianus, Cyptianus, als een overfpcelder van ü]i\ eygen die-

Arnobius , Lac^antius , Minutius Felix, nacrs wort bcfchrcvcn.

Pag. 28, Verandert in eenjlier.

DoenhyEutopamvrijdde.SictOvid. pa. Apollodorura in zyn 3. Hyginum,

i. Metamorph. Mofchum in zyn Euro- ende andere,

Pag. 28. oft'ineen '^me f^^aen.]

Do po'etcn fcggcn,dat lupiter fich moeder van Hclena vrijde,

veranderde in een fwaen, als hy Lcdade

Pag. .29 K^l^at de ^errehflraft.]

Vyc deTragcedic alrecde verhaelr. daet den auteur fegr,

Qjtodciwque lex coercet aht damnat pndor
;

Vtrtui Deornm efi.

Ende,
Qjiod qnUque peccat, Graiagens coelo dedit

CoUtque in arü. Roma fitfceptt nefas ,

Mïfitque in omnes : velaqiie errori fno

. PedtmqutUxAt. QmtYum^hdtatvidu

Sol iregentes , & Quiritilimitem

ynaqm tcrrüfi^tt extremnm mare ,
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jiY£fequhntHry tenifUcjtie, cfr ma^ni Dei

gentü L^tinx.facra vitiorpsfiii

Vriaque habenas barbarta dtfsit pner.

jQuaferHS Jfler cUudtt erratites viros,

CnltorqHe Mithra Tigris, &finCln ininor

Jnobfequemes voluit EHfhratefaquoiy^

PoiJtiiqHeAraxeiimmemorterrampremit',

Fbique Roma, eSi, iJU quosfecit Deos,

Jndixit orbi.

Pag.2p. Vergetende de S0n.\

Want de PerHancn hadden de Son voor God, die zyMithtam noemden,

Pag. 29. En daer Araxes looft.']

Een rivier in Atmenien. Den auteur gelet op het gene dat Virgilius gcfeyt

nocrat de felvc hier , brn^eloos , om ha- hadde van de felve : fontum indtgnntM

re rnelheytendeonIluymigheyr,diegeen ArAxet.'Ddxi^,

bruggen en konde verdragen Ende heeft

Araxet ^ilt en onverfafcht,

JBn dte^een bruggen en verdraecht .

P^g. 2p. onhekeft. ]

Den auteur noemt deScijthen o;;^^-* leeft ,ende vyandcn van alle gaften cndfl

letft , om dit zy van de Griecken ge- vremdelingen.

naemt worden a^v/oi : dat is, onbe-

Pag. 26. en of de ^Agens leeft. ]

De poëten ende andere auteurê/chri^" nen,als2y verhüyfen. Endc dacrom wofJ

ven dat de Scijthen op wagens leven, denzy vandeGriecké rt,^itJöG*o*,datis,

ende alfoo haec eygen huy fen voortmen- volckeren die op wagens leven, gcnacmt.

Pag. 2p» 'Loopt naer Eleufis toe. ]

Eleufiswasccn ftat in het ambacht tocganck totde feWe : endc wierden foo

v;:n Athenen.daet Ceres by nachte wiert heymelick ende met falcken vctftant

geviert: ende defe fecften ofte heyHge van fwijgen geviert, darmen van degene

«achten wicrdé facr^ Eleufmia genaemt. die fwijgen, endc yct fcer verbergen , het

daer die van Athenen foo veel van hiel- fpreeckwoorf gabruyckt : Vit va. Athe-

dcn,datzy Hercules gcwcygert hebben nen houwen defeefien van JElenfis. Endc



Jé Vytleggingen op den Lofsang
dacrom nocmtfc onfcn aiucac in zyn vaïi Elettfis » daec Tcrrullianus in zyii

Tragosdie, daec boven van gefprokcn is

,

bocck ccgcn de Valcncinianc af fptccckt:

furorem tacerjdi-dxi \Syde raferije ofte dnl- cnde fegt, al da.t z.yfmjg€n»ii fchande te

heyt vanjwij£e. Eudc dit is dc,de ksf(»r^c verhalen. Sict by de ielven, de reden.

Teg.2^. ^neemt toortfen in héierhant.^

De voorgemelde nachten van Eleufis wierden inde fclvc oock toortfen ontde-

wierdcn gcv iert ter ceren van Ccrcs : die ken, ende met de hant gefchiu. Daer vati

haer dochter Proferpina , met brandende men heeft by Senecam in Hippoly to,Eu-

toortfen gefocht hadde, na dat zyvan ripidera, Claudianura, andere,

Plutowcch was gevoert: ende daarom

Pa^. 2()f En foeckt Ofiris vaji
.]

VVantOfiris was dcfelvoby die van wiert gefocht. Het wclckc de Egyprc-

Egypten, die Bacchus was by dcGricc- naers met groot geluyc cnde afgoderi)e

ken : de wclckc verfcheiirt fijndc van nabootftcn.

typhon zyn broeder, aldcreerft van Ids

Pag, 2p. Het rptjtheroemde hlf ^]

*Den auteur ver ftact Apis.Alfoo noem- baden : ende dat de ifracHten na maccfc-

clcn die van Egypten het kalf dat zy acn- ten Exod. 3 i. 4.

Pag. 2p. geteyckent met zyn bont.
]

Ora dat het kalfdat zy aenbaden en- de haddc : by na gclyck de h '^orens van

de Apis noemden, een witte plccke ('ge- de raane, ais zy bcgmt te waü'en.

lyck Plinius geiuygt ) op zyn rechter fy'

Pag. 2p' Den rvreeden crocodyL "]

Een wel bekent dier in den Ny!,rivie- heeft verilintjvan de gene felfs die hem
revan Egypten. Het welckcde Egypte- aenbaden, Siet onder andere Maximum
jiaers aenbaden. Den auteur noemt hem Tyriuni m zyn 3 8. gefpreck.

¥fre«t, om dat hy wel fomtyts knidcrs

Pagi 2p. Op Aaronsfchoonen rock.
]

Den auteur vcrftact de kicodingo van aenliet .2. cnde ^j. v. dathy Aaron fou-

Aaron, daer van gefproken wort Exo- de laten macckcn fulckc kleedcrcn,al«

4i ^8. daer de Hccw Mofes laft gcefc hem ibudca behoeven coc ^izn dienft.""
" '

'

Macr

•.:•..%,
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Maet Hifondciheyt , fprekcnde van dca veel korter over wiertgetrocké, Meghil

rock.vcrftacthy.den langen rock, die lot Ephod genacmc , daer granaten cndo

de voeten van Aaron quam, voloogen, klocskcn aen hingen. Siec S. Hierony*

gelyckhetfcrvet werckis, dat wy paf- mus in het bocck Van Aarous gewach.

trijs oc^ert noemen: daerecncn anderen,

Pag. 30. Stont Tit^rusen heek.
\

Tityras endc Corydon , fyn by de voorr,gercyrwort,datdc engelen aïrler-

poëten,Thcocritns ende VirgiUus,namen ccrft de herders te kennen gegeven heb-

van herders: die den auteur hier voor ben, de geboorte van het kuit : en dat zy

alle herders gebruyckt. gclyck Luc« aen na Bethlehera gegaen fyn,ende het kin-

het tweede ^,9. 10. II. endc van daer deken befocht hebben.

Tagji, Niet Da^hmsoudep]ni\

Oock ccné naem van ecnen herder rva fpreeckwoort is , *» A5t(pvi^(^ uX^ai
wiens doot ende droefhey t,raen fegt^dat I)e pijnen ofte droefheyt van Daphnisyxls

alder cerft Herders licdekens gemaeckt de herders by de fetven van gcooto fwa-

üjn. Soo dat het by Theocritus een righeyt willen fprekcn.

P4g. SI. LMeUheus.]

Oockinsgcüjckfi ccn naem van cencn herder.

Pag' ^7. Romulus wolvin.
\

Die de hiftorij-fchrijvers endc poëten Dionyflus, Plutatchas, Virgijius , Ovi-
ftggcn, dat Romulus endc Remus opge- dius, Properiius, meer andere gctuygcn«

t>rüchtcnde gevoet heeft, als dan Livius,

Pagy 31. Gelyck defchoone Jl€r.[

Den auteur fchiint inden fin gehac te fihtjfttfonder wolcken.ende^elyckjoorde^
hebben de gclijckeniflc Reg. 2 . 4. Ge- regen het krnytJprHyt uyt ''der eerden. M.
lyck^bet licht van de margen ^fmor^ens ift dat zy hier ^dcrswoit grbtuyckc.

P(tg> 31, Fan Pleias Jlaet geve(i,

fïdiS, is de feycn ftecrc.

Pag. 31. Orion heeft van hem.
]

£«a Cfyckcu in den hemel onircnt een ander, genaemt Tauros,
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Fag. IS' ft^sfwetdenbhotendegen,\

Om dal dc.poctcn fcggen,»jat Orion endeiroychr,

<D€tccn bloot geweer inden hemel ftaet

Pag, 3S' J>€^Ag€n\

Het hemels tcyckcn, dat genacmt kon <:t/*cÉj^<t. dat is, </f Wrf^Wk.

wort in Latijn-Kr/^ »;<«w> vadcn Gricc-

Ttg, 3S. I>ievxnde»kou'^nnfloet.\

©en auteur heeft Homerus gevolge, die va dit hemels tcyeken alföo fpfccckt:-.

Mèvi^<f^ afitjtjLopóg g97 poctcov ^Kiou/oio-*

JPn ArBos die men oock den Wagen dich^ils heet :..

: Dit Vim.dl koHwen vlo.ei van Tethys niet enmei^.

P^g- 3i^ "o^^ Tethys .\

Dat is, van de zee. Want de poëten, Occinus. •

joggen dat Tethys ii de huyfvrGUw van

Fag. 3$, z.yn€nrockvanptrpt^rjmet dgjierren Geflkh
en gebordtterf ,\

Den auteur verftaet den rock die de dé. die zy noemden 7V4w/>4/»*<«f4w.;eRi

Kcylèrsende Velt-overftcn van de Ro- was van purpur met fterrcn gcbordueit.

JWeyncnacntcocken, alszy triumphcor-

Fag. 3S' den \Jier en den Rijn Doen vallen voorhem neer.
\ ]

Dat is Germania. Want den Ifter dit bcquaemelick vcrftaen mach van

Qftck, gelyck wy wcté, daer fpruyt. Wy de palen van het Roomfche Rijck : hec.

Vfiten oock , dat, den Keyfcr Auguftus wclcke van Auguftus tot Traianum
dcor.Drufumzynéfchoonfoon wcynig toe, zyn volkomen gfootc heeft gehat.-

voor dien tijt, de cerfte vidorie van Gcr- VVaer van da felvc Auguftus de palen al-

mania verkregen hadde. die daer ina Ti- deteerft^cftclt heefÉ , in het Ooften Hu-
bcrius ende Gerraanicus vermeerdert phrates , in het Wcften den Ocean , ia,

hibbtü* Al i(l dat my dunckc > datmen; het Noorde^den Iftei cnde den Rijn..

Pag. 3h Tot ap Tarpeius berg.
]

Een vandefsyeab.ergca vanRooracu. dijsanderi gcnaemt wo^^c M^fls CaplhZ
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nm. Opdo wcIckcdcVcIt-hceréklom- mcn,alszy ttiumpheerdoit,

Pag. sS. Dat SfHaJj verheugt,]

Dcnvcrmaerdcn berg inde woeftijno van defdven al hccvoick om de tegen*

ofte wildernis van Pharan in Arabicn, woordigheyc vanzyncmajcftcyc. ;fixodl

daer de Wet op gegeven is: cndedaer de i<).endo20.

Hcetc met Mofes op Tprack , bannende

P^g.sG, dat nu lordanes vry,[

Een tivicrc in Iuda:a,daer de arcke des te arcke des vcrbonts , in vroct gcdooptj

verbontsdoorgcgaenis. Iorue4. ii. en Macth. i, !ƒ.

dacr in de Hcetc Chjiftas, lijnde d« tech-

Pag, 36, E» Bafanjtch vertoog.]

Hetlant van dckoninck Og , dat ten maent. Gelijck Vh\m.6S. wott gcfeytj

^cele gevallen was aen de halve llana van dat den berg Bafan , ecneii berg Godcs
ManafTe, ende den berg gelegen in het is, cnde vol hooge klippen,

iclvc- dickwils inde H. fchriftuere ver-

Pag, 3^' dat Sionfichverhly.
]

Den verkoren berg Godes,binnen het Roomfche Kcyfèrs op den bcrg,gcnacm(^

oude lerufalem, daer het palcys van Da- Mons faUtinui, woonden,
vidop ftont,ende zyu graf. gelijck do

Pag, 36. Haerpalmen rijfen op,'] -

Want Idumccn was vol palmen, de ricngcbruyckt: gelijck het woortp/?/»^^^

weicke oock by de Romeynen, de vi<5to- felve wort genomen, voor de vi<ïloricw

ric bcicyckenden, en wierden inde vido-

Pag. 3&. DieCafarmetzynhant.^l
Het was gcbruyckehck by de Romcy- gebracht waerea,het wcicko doen gc«

licn,datden Vdt-overften.nadetrium- beurde. Soo haeft als hy de bootfchap

ohe, op hctCapitoIium op zyn knien ontfangcn haddcginck hy cndc leydf

kroop , ende daet wachte tot dat hem ge- eenen Jauwcc-tack in den fchoot van lu-
böotlchapt wiett, dat de gevangenen om piter, die daer govicrc wiert.

Pag. 3 S. van K^mphitritefelf.]

Dchuyfvrouw vaNeptunus, dochtcc ten wort gcbcayckt voor de zcc.gclyck
|attOccan«jendct)oi:is,dievandwpg€- cock hier.
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Pag. 4i. ghy fnlt de groote njUgen Gekomenvm de maen,

Den auteur vcrftaet de fieckte die men hum comitiakm : die vvy ds vallendis-

in het Lntijii noemt ntorbftm LHnaticHm, fieckte noemen. Siet Maith. z .4, cndc.

dat iSjde fieckte van de maen , ofte r»or- 17 . 3 ^

,

Fjg. 45. en Achelous nat. ]

Eencnnaem vaneen oude rivici:, van giliiis,andeie . endc gelyck den auteuc

de welcke de poëten al liet water foo ge- felvc hier doet.. Die hier by verftact hec

naemi hebben.-gelyck Anftophancs,Vic- mirakel gedaen in Cana Galilara.loha.3.

Pag. 4^. Den mden Atlas. \

Ecncn konincfc in Mauritania : die de is,cndc noch op zyn fchouw-CMn den hc«^

poëten feggen dat in den berg veranderc mei draecht.

Tag. 4S. tot aen Cocytus pel.'\

Een hclfche rivier, die haren naem daer gemaeckt wort^

feccft, van het gehuyl endc mifbaer , dat

Pag. 4S: Be dolle Cerbents,
J;

Den dryhoofdigcn hont. die de poë- waert

.

ten fèggen, dat de deuren van de Hel be-

Pag. 4S. riftphoneheblóet.\

Omdat de poëten feggen,dat in de raferij fyn: die de boofe plagen, Tilïï.-

Hel dry Furiën, dat is Godinnen van de phone, Aleób, Megasra.

Pag. 4P, Vhkgethon. ]

Een helfchc rivier, alfoo genaerar, om woort (^Aej/fcöftyi

4atzyaltytbrant. van hét Grieckfchc

Pag. 49 Gelyck ab Etnafchiet. ]
ÏDien vcrraaerden berg in Sicilia, die altyt brant»

Pag. 4<f. Een grondehofe zee.]

©en hDogYlicgendé Piadwiisien gaet aicr^rs foo hoog, als iö zyxjc befchrijvingc

van.
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rarr den berg >€tna,en de van Typhcus^ , ttyt de hinnenfie hoecktn nih de Branden-^

die daoc onder ligt in zynecrfte liet van den berg yfonteynen vieYs gefiegen mr^

ayn tweede bocck. ,
genaemt Fythioni- den: endedatter gantfchtrivïtren van

ea , dat qiialick genaecnt wout Py- tjUmmen nyt komen ^ dta eencn vloet van

thU. Ende d.Krom hebben de oude (on- fwurten reocf^ daer uyt gieten, VVclck»

der andere Macrobius in zyn 5.. bocck tiefifclickc hoogc woorden, den auteur

Satuinal.in het 17. cap. } de plactfc uytgedruc kt heeft , cnde durven nako-

Pindari met die van Viigüio,dacr ayt ge- men,jae vermeerderen ten declc het gc^^

noechfaem genome , ovcrieyc ende tegen ne van Pindarus gefeyt was , fprckendo'

denandcrcngeCcelt. Gelyckoockinon- niet alleen van rivieren ende fontcynen,.

{x:n tijt gedaen is van den grooten lulius macr van een ganifche, jac een gronde-^

Scaüger. Pindarus fcgt onder anderej^<«r loofe zee van vlammen,

Gelyck^als Etna fchtct nyt hare diepe kolcken

Bengrendeloofe x,te van vlammen in de wolcken,

Fag.4^. Indien Typheus roert.\

Typheus- oftcTyphon , een reus al- het cylanr bcefc. Het welckc anders ta-

foo genaemt, geboren uyt Terra : die verftaen is.VVant het felve woort be-

willendc den Hemel bevechten , foo de teeckcnt ,ecnen ftercken draey- wint, die

pocicn fcggen, van lupiter geworpen is hetliilphei^datin den berg licht, ont-
onderden berg Inarime: ofte,geIyck fteeckt : endé om dat dit felve niet fon»

Pindarus, Strabo, Ovidius , den auteur» der groot geiuyt en gcfchiet , fe^t deo*

onder den berg Erna . Scggen daer by, auteur , dat Typheus ecnc fchrccu gecfc*.

dat foo dickwils als hy hem roert, gans

Fag,4^,'Trmacrm.'\

Het cylant, anders Siciüa gcnaemti by Itaücn.

^agj'jp. GelyckBellerophon.
]

Een fonc»an Glaucns, die de poëten na den hemel te vliegen,door hoogrnoc^?:

feggcn,dat het; vliegende pecrt Pcgafus ende grootsheyt

gctemt;, ende daer mede gefocht heeft

pag.yjf. pegafus.]

Het vliegende pecrt van Bellerophon, aireede vcrhaclt.

pagjp , gelijck als pha'éton.
]

Befone van Apollo ende Clymcnc, die dcpoctcn leggen, dat op den wagen
M. i vaa'.
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ati Apolló zytï vadct , hcefc vecfocht to is gewecfc vallende uyc den hemel pp di

fictcn,endevao2ynpcccdon afgeworpen eerde,

Pag. Si, ^ grooten feleliAen.'\

X>t oude fcggen, dat de Pcickacii van gene , die de nacucrc van de» Pclekacn tö

iulckcr acit is,dat hy hem felvé de borft recht kennen, dat op gccnderky manie-

open bijt, endc met het bloet dat daer uyc re en konncn voor wacrfchijnlick hou-
ioopt.ïync jongen fpijft. Andere feggcn, den. De Pclekaen is de vogel^die van Pli-

gelijckoock Epiphanius in zijn bocck nius P/rf^w, van Cicero P/^fwi^,van Pli-

genaetntPfe^/o/o^w^datde jongen van nius,Hieronymtts,Eucherias,0//öo*<?r^-

dcn Pelckaen'.doot gekocftcrt fynde van lm, van ons LeteUer genacmt woftjhiet

do moeier, door een al te grootc liefde , te lande wel bekent ende gemeen : met
wederom tot het leven door het manne- cenen platten beek, f daer hy oockdo
kengebrocht worden,datzyn fijdc wonr, naera van heeft ) ende oyerfulcks onbe-
«n met her bloet dat daer uyivlccyi, haer quaem om zyn lijf tedoocbooré. daer hy
weder verweckt. Het een ende het ander, nochtans fcherp gefchildcrt wort. Endc
paft wonder op den Hcerc lefuSjen daer- dit fchijnt dacrom veel eer een eygent-
om wort oock dcfc gclijckenis hondert^s fchap te fyn van cenen anderen vogel in
naael gclcfen by de oude Theologan- Egypten,de oude beter als ons bekent,
ten : jae in alle oude huy fen endc kerc- Van den welcken de Vaders dcfe eygen*
ken,d3erdeHoereaenhctkruys hangt, dommcn genomen hebben , endc foo
lietmen eenen Pelekaen by hem gefchil- veel over al yan fcfarijvcn.

dztt ende gemaeckt ftacm IA ift dat do

Mjffde vmdcf^ude **yt-leggtngen ^



Privilegie.

DE Staten GeneraeUer vereenichde Nederlanden hebbengheconfènteirf

ende gheo^royeert» confenteren ende eóiroyeren mits defcn , Willem

Janfz., Boeckdrucker tot Amjielredam , dat hy. voor den tijt v^n. mjfjaerei»

naeftkomende, alleen inde vereenichde Provintienfal mogen 4rucken yofte

doendrucken ,ende uytgevenfeher Boecxken geintituleert DanicMs Hcinfi|

Lof-ianck van lefus Chriftus,.6cc. Verbiedende alle ende een yegelijckgefi"

tenen van defe Landen^tvoorfz., Boecxken im geheele.ofte ten deeUiint groote^

ofteintcleyne na te drucken^ofte elders nagedruói inde vereenichde Nederlandt
t£ brengen om te vercoopenjofte uyt tegeven,[onder confent vanden voorjh.

Wllem lanjz. Op de verbeurte vande voorjz.. nagedruóie exemptarm ,ende

daerenboven vande fomme van ó'c. Gedaen ter vergaderinge vande

Boogh-gemelte HcererkStMen Generael, In s Graven-Hage den v 1 1 UHeyc;

gId 1 D C XVI.

I.Magnvs V.

Ter ordonnantie vande Höogh-gemelte Beeref^^

Staten GeneraeL

C.Ahrs.ensv
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